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Zachowania konsumentów na rynku są powodowane wieloma czynnikami i nieustannie się zmieniają. Oczekiwania konsumentów wobec utwardzonych tłuszczów 

roślinnych dotyczą: nieszkodliwości dla zdrowia, wartości odżywczej, pożądalności i akceptacji sensorycznej, uzasadnionej ceny, dyspozycyjności. Na decyzję zakupu 

wpływa kształt i kolor opakowania, przyzwyczajenie, jak również takie czynniki jak symbole użyte w nazwie marki lub w reklamie, informacje podawane przez 

producenta, pozycja na półce. Konsumenci należący do różnych grup wiekowych mają różne potrzeby i coraz częściej zaczynają zwracać uwagę na zdrowotność i 

wartość odżywczą produktów. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się zwiększenie asortymentu tłuszczów jadalnych na polskim rynku, wzbogaconych w witaminy czy 

stanole. Zmienił się także model zachowań konsumentów na rynku co wiąże się między innymi z większym uświadomieniem dotyczącym zdrowego ożywiania się. 

Badania ankietowe przeprowadzone zostały na grupie 200 osób, w wieku 20-30 lat, wśród studentów województwa podkarpackiego.  

  
  
                          

Celem badań jest zwrócenie uwagi na częstotliwość 

spożywanych przez konsumentów margaryn, wybór ich 

rodzaju, jak również, czym kierują się osoby spożywające 

tłuszcze, podejmując decyzję zakupu.  

  

 
       

Wykres 1. Spożycie margaryny w tygodniu Wykres 1. Spożycie margaryny w tygodniu Wykres 1. Spożycie margaryny w tygodniu Wykres 1. Spożycie margaryny w tygodniu Wykres 1. Spożycie margaryny w tygodniu Wykres 1. Spożycie margaryny w tygodniu Wykres 1. Spożycie margaryny w tygodniu 

codziennie 
kilka razy w 

tygodniu 

raz w 

tygodniu 
rzadziej 

% 75 13 10 2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

%

 

Spożycie margaryny w tygodniu 
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Najczęściej wybierany rodzaj  tłuszczu 
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Najczęściej wybierana margaryna lub miks do      

smarowania pieczywa 
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Najczęściej wybierana margaryna do 

smażenia/pieczenia 

                              Dbając o nasze samopoczucie, przy 

dokonywaniu nabycia tłuszczu, jakim 

jest margaryna, głównym czynnikiem, 

na który powinniśmy zwracać 

szczególną uwagę, jest skład 

chemiczny zamieszony na opakowaniu 

danego  produktu. Jednak, na co tak 

naprawdę zwracamy uwagę 

podejmując decyzje zakupu, a także, 

jak często naszą uwagę przykuwają 

informacje umieszczone na 

opakowaniu, wymaga poszerzonych 

badań rynku. 
masło margaryna miks tłuszczowy nie mam zdania 
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Rodzaj tłuszczu mający najkorzystniejszy wpływ na 

zdrowie człowieka wg ankietowanych 
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Zwracanie uwagi na informacje umieszczone na 

opakowaniu 

WNIOSKI 

 margaryna jest tłuszczem bardzo często 
spożywanym, ponieważ większość 
ankietowanych przyznała, że konsumuje 
margarynę codziennie, do smarowania 
pieczywa. 

 najczęściej wybieraną marką tego typu 
margaryn jest Śniadaniowa, natomiast 
wśród producentów margaryn do 
smażenia/pieczenia, najwięcej osób 
wybrało markę Palma.  

 mała liczba osób spośród ankietowanych, 
dokonując zakupu margaryny zwraca 
uwagę na producenta, głównym zaś 
czynnikiem, na który zwracano uwagę jest 
cena.  

 większość ankietowanych zwraca uwagę 
na informacje zamieszczone na 
opakowaniu czasami, a nawet bardzo 
rzadko.  

 przy decyzji, jaki rodzaj tłuszczu t.j. 
margaryna, masło, miks ma najlepszy 
wpływ na nasze zdrowie opinie badanych 
osób są podzielone pomiędzy masło a 
margarynę,  

 około połowa ankietowanych studentów 
uważa masło, jako tłuszcz mający 
najbardziej pozytywny wpływ na zdrowie 
człowieka.  

 


