Warzywa i owoce
preferencje, zakupy, konsumpcja

Lipiec 2015

Nota metodologiczna
Technika badawcza:

Cel badania:

Badanie telefoniczne z zastosowaniem

Głównym celem badania było poznanie

techniki CATI (Computer Assisted Telephone

zwyczajów Polaków związanych

Interviewing).

z konsumpcją warzyw i owoców.

Próba badawcza:
Wywiady przeprowadzone zostały na

Termin realizacji:

ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie

Badanie przeprowadzono w dniach

N=1001 Polaków w wieku 18+.

1 lipca-5 lipca 2015 roku.

Podczas realizacji wykorzystano losowo

wygenerowane numery stacjonarne i

Kontrola:

komórkowe w stosunku 30/70.

W badaniu zastosowano kontrolę on-line

Odpowiednie warstwowanie próby wg cech

przeprowadzonych ankiet: skontrolowanych

demograficznych respondentów i ich

zostało 55 wywiadów (5,5% zrealizowanej

miejsca zamieszkania (na podstawie danych

próby).

GUS), gwarantuje reprezentatywność
uzyskanych wyników.
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Zmiana nawyków żywieniowych Polaków
Jak zmieniły się zwyczaje żywieniowe Polaków w odniesieniu do warzyw i owoców w ciągu ostatnich 5 lat?

Spożywam znacznie
więcej warzyw i owoców
niż 5 lat temu

Spożywam podobną ilość
warzyw i owoców,
co 5 lat temu

Spożywam znacznie
mniej warzyw i owoców
niż 5 lat temu

Nie wiem/
trudno powiedzieć
N=1001

Dlaczego mniej?

Dlaczego więcej?
Zrowie \ zmiana diety

54%

Zwiększyła się moja świadomość
żywieniowa

Szersza oferta warzyw i owoców

Z uwagi na wiek

Przekonali mnie do tego bliscy

20%

Za wysoka cena

25%

Dieta

7%

12%

Zmiana przyzwyczajeń

5%
6%

Gorszej jakości warzywa i owoce

6%

4%

Ze względu na ciąże, dzieci

4%

Przestałem\am jeść mięso

3%

Więcej gotuję

3%
N=472

Choroba

3%

Przestałem\am być
wegetrianinem

3%

Za spożywaniem większej ilości
warzyw/owoców przemawia chęć
dbania o zdrowie/zmiana diety
(54%), a także większa
świadomość konsumentów (20%).
Na drugim biegunie mamy jedynie
7% osób, które warzywa/owoce
spożywają rzadziej niż 5 lat temu.

7%

Brak czasu

Blisko połowa Polaków obecnie
spożywa więcej warzyw
i owoców niż 5 lat temu (47%).

Powody zmniejszenia konsumpcji
to przede wszystkim wysoka cena
(25%) oraz zmiana diety (12%).

N=68
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Miejsce zakupu artykułów spożywczych
Gdzie Polacy najczęściej kupują artykuły spożywcze?

Zdecydowanie najczęściej, robiąc
zakupy spożywcze, odwiedzamy
supermarkety. Ten rodzaj sklepu
został wskazany przez 76%
badanych.
W dalszej kolejności ankietowani
wskazywali sklepy osiedlowe (43%)
oraz targ/rynek (15%).
Polacy nie są przekonani do
dokonywania artykułów
spożywczych online – jedynie 1%
wskazał Internet jako najczęstsze
źródło pozyskania tego typu
produktów.
N=1001
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Częstotliwość spożywania warzyw/owoców
Jak często konsumenci spożywają warzywa i owoce?

Zarówno owoce jak i warzywa to
produkty, które spożywamy bardzo
często – aż 89% badanych spożywa
warzywa codziennie lub nawet
N=995

N=987

WARZYWA

kilka razy dziennie.
82% ankietowanych z tą samą

OWOCE

częstotliwością spożywa owoce.
Większy odsetek kobiet niż
mężczyzn deklaruje spożywanie
warzyw/owoców częściej niż raz
dziennie.

N=475

N=520

N=473

4-5 razy dziennie

1 raz dziennie

kilka razy w tygodniu

2-3 razy dziennie

raz na 1-2 dni

rzadziej/nie wiem

N=514

*pytaliśmy osoby, które spożywają warzywa
lub owoce
Icons designed by Freepik
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Kryteria wyboru warzyw i owoców
Na co konsumenci zwracają największą uwagę przy zakupie warzyw i owoców?

Aż 96% ankietowanych zwraca
uwagę na świeżość
warzyw/owoców podczas zakupu.
Wybierając warzywa/owoce zawsze
sprawdzam, czy są świeże

Preferujemy produkty krajowe,

Kluczowe jest dla mnie, aby kupowane
warzywa/owoce pochodziły z Polski

niekoniecznie najtańsze(!).

Staram się kupować wyłącznie
warzywa i owoce bio (ekologiczne)

Co trzeci konsument stara się

Kupuję warzywa i owoce, których nie
znam, by wzbogacić kuchnię domową

kupować produkty ekologiczne

Wybieram warzywa/owoce o najniższej cenie

(bio).
Większość z nas raczej nie
wzbogaca kuchni, próbując
nowych warzyw/owoców.
N=997

*pytaliśmy osoby, które spożywają warzywa
lub owoce
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Kryteria wyboru miejsca zakupów
Jakimi kryteriami kierują się Polacy przy wyborze miejsca zakupów spożywczych?
Polacy, którzy sami dokonują
zakupów spożywczych, najczęściej
przy wyborze miejsca kierują się
jakością produktów, a także
bogatą ofertą świeżych warzyw i
owoców.
Bogata oferta świeżych
warzyw i owoców

Bogata oferta pieczywa

Jakość oferowanych
produktów
spożywczych

Dopiero później kierujemy się
innymi czynnikami m.in.
szerokością oferty produktów
spożywczych, dogodną lokalizacją
a także bogatą ofertą świeżego

Szeroki asortyment
produktów
- możliwość jednoczesnego
zakupu artykułów
spożywczych i innych
produktów

Szerokość oferty
produktów
spożywczych

Dogodna lokalizacja
(bliskość miejsca
zamieszkania/miejsca pracy)

pieczywa.

Cena
oferowanych
produktów
N=990

Z wymienionych czynników
najmniej istotnym kryterium jest
cena oferowanych produktów.
*pytaliśmy osoby, które same robią zakupy
spożywcze
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Najczęściej spożywane warzywa/owoce
Jakie owoce i warzywa są najczęściej spożywane przez konsumentów?

Najczęściej spożywane warzywa
przez Polaków to pomidor (55%),
marchew (48%) oraz ogórek (41%).
Wśród owoców bezapelacyjnie
króluje jabłko (77%) przed
truskawką (43%) oraz bananem
(37%).
Należy zwrócić uwagę, że badanie
zostało przeprowadzone w sezonie
ciepłym, w którym mamy większy
wybór produktów (m.in. truskawki

czy czereśnie) – mogło mieć to
istotny wpływ na odpowiedzi
respondentów.
N=995

N=987

*pytaliśmy osoby, które spożywają warzywa
lub owoce
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Nowe warzywa i owoce
Czy kupujemy warzywa lub owoce, których nie znamy?

N=995

N=987

jesteśmy dość powściągliwi –

Jakie to warzywa/owoce?

w ciągu ostatnich 6 m-cy nowego

WARZYWA

12%

batat

warzywa spróbowało 18%, a owocu

11%

25% ankietowanych.

7%

bakłażan

topinambur

szparag

3%

imbir

3%

3%

3%

N=178

szparag. Natomiast owoce to

OWOCE
awokado

granat

15%

Najczęściej wybierane nowe
warzywa to bakłażan, batat i

koper
włoski

brokuł

17%

Przy wyborze warzyw i owoców

owoce tropikalne takie jak granat,
mango

14%
liczi

awokado, liczi czy mango.
pomelo

12%
5%
papaja

4%

melon

4%

3%

ananas
N=242

*pytaliśmy osoby, które spożywają warzywa
lub owoce
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Bariery kupowania nieznanych warzyw/owoców
Dlaczego Polacy nie kupują warzyw i owoców, których nie znają?

Największą barierą przed kupnem
nowych/nieznanych dotąd
warzyw/owoców jest przede
wszystkim obawa, że ich smak
nam się nie spodoba (30%).
W dalszej kolejności badani

wskazywali brak wiedzy/pomysłu
na wykorzystanie nowego
produktu oraz ich własną niechęć
do eksperymentowania

,

w kuchni (po 20%).

N=513

*pytaliśmy osoby, które spożywają warzywa
lub owoce ale nie kupują nowych/nieznanych
im wcześniej warzyw/owoców
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Badane osoby

N=1001
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Wnioski generalne
Na przestrzeni ostatnich 5 lat 47% ankietowanych zaczęło spożywać więcej warzyw/owoców. Główne przyczyny
to chęć poprawy zdrowia (54%) oraz większa świadomość roli warzyw/owoców w diecie (20%).

Aż 76% osób deklaruje, że produkty spożywcze

Spożywanie mniejszej ilości warzyw/owoców niż 5

kupuje w supermarketach, 43% badanych

lat temu deklaruje jedynie 7%. Stoi za tym przede

najczęściej takich zakupów dokonuje w małych

wszystkim zbyt wysoka cena tych produktów (25%) a

osiedlowych sklepach, a 15% na targu/rynku.

także chęć zmiany diety (12%).

Zarówno owoce jak i warzywa to produkty, które
spożywamy bardzo często – aż 89% badanych spożywa
warzywa codziennie lub nawet kilka razy dziennie.
82% ankietowanych z tą samą częstotliwością

Istotne dla nas przy zakupie warzyw/owoców jest,
aby produkty te były świeże (96%) i aby pochodziły z
Polski (71%). Co interesujące cena tych produktów jest
kluczowa jedynie dla 18% badanych.

spożywa owoce.
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Wnioski generalne
O wyborze miejsca dokonywania zakupów spożywczych decydują przede wszystkim jakość oferowanych w nim
produktów spożywczych (93%), a także bogata oferta warzyw i owoców (91%). Istotne są dla nas także szeroka
gama oferowanych produktów spożywczych (83%), lokalizacja sklepu (82%).
Polacy są ostrożni w próbowaniu nowych

Najczęściej spożywane owoce to: jabłko (77%),

smaków – w ciągu ostatnich sześciu miesięcy aż

truskawka (43%) i banan (37%).

82% ankietowanych nie spróbowało nieznanego
warzywa, a 75% owocu.
Główne bariery to przede wszystkim niepewność, czy
będą one smakowały, a także brak wiedzy w jaki sposób

Jedynie 18% ankietowanym zdarzyło się kupić
nowe/nieznane dotąd warzywo w ciągu ostatnich 6
m-cy, a 25% osób w tym samym okresie kupiło
nowy/nieznany owoc.

je wykorzystać oraz po prostu niechęć do

Nie znając tych produktów, najczęściej decydujemy

eksperymentów.

się na zakup:

Najczęściej spożywane warzywa to: pomidor (55%),
marchew (48%) i ogórek (41%).

• Owoców: granatu (17%), awokado (15%)

oraz liczi (14%);
• Warzyw: bakłażanu (12%), batatu (11%),

szparagów (7%).
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Metodologia - informacje szczegółowe
Zleceniodawca projektu: ITM Polska
Nazwa agencji badawczej realizującej projekt: Millward Brown S.A.
Projekt badawczy został zrealizowany zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Cele projektu: Poznanie zwyczajów związanych z konsumpcją i zakupami warzyw i owoców.
Opis badanej populacji: Populacja ogólnopolska 18+ warstwowana ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i klasę
wielkości miejscowości oraz województwo.
Wielkość próby: Próba główna N=1001. Dla zastosowanej w badaniu próby losowo-kwotowej maksymalny błąd
pomiaru dla wielkości N=1000 wynosi 3,2%.
Termin terenowej realizacji badania: 1 lipca – 5 lipca 2015
Metoda doboru próby i respondentów: Próba losowo-kwotowa, mix telefony stacjonarne / komórki.
Metoda zbierania danych: CATI
Response rate: W badaniu wyniósł 7,5%. Response rate to iloraz liczby zrealizowanych wywiadów do wielkości
podanej próby pomniejszonej o liczbę przypadków niekwalifikujących się do próby (czyli takich, co do których
mamy pewność – lub uzasadnione przypuszczenie – że nie istnieją, bądź też nie wchodzą w skład badanej
populacji).
Liczba ankieterów pracujących przy projekcie: 162
Przebieg badania (technika Cati) jest bezpośrednio monitorowany przez grupę doświadczonych supervisorów. Do
obowiązków supervisorów należy bieżąca kontrola pracy ankieterów na sesji tj. monitorowanie rozmów, obserwacja
poprawności przebiegu sesji zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej, śledzenie statystyk w
poszczególnych projektach, śledzenie statystyk ankieterskich, a także bieżąca korekta ewentualnych uchybień i
reagowanie na sytuacje nieprzewidziane. Średnio na sesji przypada 15 ankieterów na jednego supervisora.
Supervisorzy są zobowiązani do kontroli, co najmniej 5% realizacji próby, co jest raportowane w zbiorczym
zestawieniu kontrolnym dla każdego z realizowanych projektów. Kontrola pojedynczego przypadku obejmuje
przynajmniej 75% całkowitego czasu trwania wywiadu. W trakcie kontroli pojedynczego przypadku Supervisor
dokonujący oceny zobowiązany jest do weryfikacji Ankietera w konkretnych obszarach. Głos, artykulacja i dykcja,
Tempo mówienia, dokładność i rozumienie treści, Zaangażowanie, Swoboda wypowiedzi, Kontakt z respondentem
(dopytywanie, bierne słuchanie), Poprawność zapisu odpowiedzi.
14

