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CEL BADAŃ 

Przedmiotem badań była analiza preferencji 

konsumentów  wobec tłuszczów stołowych, czynników 

decydujących o ich wyborze oraz opinii na ich temat. 

UKŁAD DOŚWIADCZENIA 

Badania przeprowadzono w styczniu 2014 r wśród 200 

studentów z dwóch wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie: Nauki o Żywności i Nauk 

Technicznych. Jako narzędzie badawcze wykorzystano 

kwestionariusz ankiety. Wyniki poddano analizie 

statystycznej z wykorzystaniem testu Chi-kwadrat. 

 

Rys. 1 Częstotliwość stosowania tłuszczów stołowych w  

zależności od płci respondentów Rys. 2 Powody nie spożywania tłuszczów stołowych przez 

 respondentów w zależności od płci 
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Rys. 3 Preferowany rodzaj tłuszczu stołowego w zależności  

od płci respondentów 
Rys. 4 Preferowany rodzaj tłuszczu stołowego w zależności 

 od sytuacji materialnej respondentów   

Rys. 5 Czynniki decydujące o zakupie tłuszczów stołowych 

 przez respondentów ogółem 
 

Rys. 6 Istotność informacji o zawartości tłuszczu na opakowaniu 

tłuszczu mlecznego dla respondentów z uwzględnieniem płci 

i wydziału studiów 
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Rys. 7 Opinia respondentów w zależności od wydziału studiów  

na temat czy spożywanie dużej ilości masła jest szkodliwe 

Rys. 8 Znajomość tłuszczów stołowych z dodatkiem kwasów  

omega-3 przez respondentów z uwzględnieniem płci oraz 

 wydziału studiów 

Rys. 9 Opinia respondentów w zależności od wydziału studiów 

 na temat tłuszczów stołowych z dodatkiem kwasów omega-3  
Rys. 10 Odpowiedź respondentów ogółem na pytanie czy  

są im znane tłuszcze stołowe obniżające poziom cholesterolu 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

 

Rys. 11 Opinia respondentów w zależności od roku studiów  na 

temat tłuszczów stołowych obniżających poziom cholesterolu 

Większość zarówno kobiet jak i mężczyzn stosowała tłuszcze 

stołowe do kanapek. Ankietowani, którzy nie smarowali 

pieczywa najczęściej odpowiadali, że nie lubią tłuszczów 

stołowych oraz uważali je za niezdrowe. 

 

Kobiety preferowały zdecydowanie masło a mężczyźni do 

smarowania pieczywa najczęściej stosowali przemiennie 

różne tłuszcze. 
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Przy zakupie tłuszczów stołowych respondenci kierowali się 

ceną, wybierali tłuszcz, który ma dobrą smarowność lub taki, 

który  był im dobrze znany. 

 

Informacja o zawartości tłuszczu mlecznego na opakowaniu 

masła była istotniejsza dla kobiet niż mężczyzn. 

 

Ankietowani z Wydziału Nauk Technicznych częściej niż 

respondenci z Wydziału Nauki o Żywności odpowiadali, że 

duża ilość spożywanego masła jest szkodliwa dla zdrowia. 

 

Znajomość tłuszczów stołowych z dodatkiem kwasów 

omega-3 deklarował wyższy odsetek panów niż pań. 

Najczęściej odpowiadali, że kupiliby taki rodzaj tłuszczu 

gdyby wiedzieli o nim więcej i uważali, że tego  typu produkty 

charakteryzują się wyższą  wartością  odżywczą. Więcej 

takich opinii wyrazili respondenci z Wydziału Nauki o 

Żywności niż z Wydziału Nauk Technicznych. 

 

Większość ankietowanych była zdanie, że zna tłuszcze 

obniżające poziom cholesterolu. Studenci III i IV roku polecali 

ten produkt osobom z chorobami układu krążenia oraz znali 

taki tłuszcz, który ma udowodnione działanie obniżające 

poziom cholesterolu. Ankietowani młodszych lat studiów 

najczęściej nie mieli zdania na temat tego typu produktów. 

 

 

 

 

 
 


