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WPROWADZENIE 

Szanowni Państwo!

„Narodowe badania konsumpcji warzyw 
i owoców” to projekt kompleksowych 
badań konsumpcji. Zainicjowany przez 
Krajowy Związek Grup Producentów 
Owoców i Warzyw w odpowiedzi na 
wyzwania związane z promocją roli 
warzyw i owoców w diecie. 

Warzywa i owoce powinny stanowić 
połowę tego co spożywamy. Wyniki 
badania zrealizowanego pod koniec                
2019 roku wskazują, że warzywa i owoce 
wciąż nie zajmują należnego im miejsca  
w diecie Polaków. Aż 3/4 Polaków nie   
wie, ile warzyw i owoców powinno                       
się spożywać. 1/3 nie wie, ile warzyw                      
i owoców powinno się spożywać,                       
ale uważa, że jedzą ich tyle, ile trzeba.                     
Są postrzegane jako bogate źródło 
witamin, minerałów, antyoksydantów,                     
a jednak nie towarzyszą każdemu 
posiłkowi. 

Chcemy poznać konsumentów, do których 
powinniśmy docierać. Jako środowisko 
chcemy wesprzeć proces zmiany sposobu 
prezentowania zaleceń żywieniowych. 
Badania ilościowe dostarczą kolejnych

pretekstów, tak aby rozwinąć dyskurs na 
temat roli warzyw i owoców w diecie.

Zadaniem projektu jest umożliwienie 
branży (ekspertom naszych organizacji) 
regularnego kontaktu z konsumentem                      
- dzielenia się praktycznymi informacjami 
na temat walorów i oferty, jaką  
dysponują polscy producenci. 

Badania będą realizowane w 2020 roku 
przez KANTAR we współpracy z agencją 
INSPIRE smarter branding. 

Zadanie jest finansowane ze środków 
Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

WITOLD BOGUTA 
Prezes KZGPOiW 

Warszawa, 27 luty 2020



ZAKRES I CELE PROJEKTU

Celem realizacji projektu jest wzrost spożycia owoców, warzyw i ich przetworów, w wyniku 
stałej edukacji konsumentów. Zwiększenie ilości informacji o ich pierwszoplanowej roli                       
w diecie, konkretnych walorach, aktualnej ofercie sektora. Umożliwienie ekspertom,                           
w tym ekspertom branżowych organizacji stałego kontaktu z konsumentami,                             
dzielenia się z wiedzą i praktycznymi informacjami.

Badania jakościowe zweryfikują naszą wiedzę (hipotezy), wypełnią luki w tej wiedzy,                   
pokażą bariery i możliwości zmiany zachowań konsumentów. Wyniki pomogą w ewaluacji 
wielu projektów. Wiedza o tym kto i jak konsumuje pomoże w określeniu celów komunikacji                     
i lepszym definiowaniu grup docelowych.

Od lutego 2020 rozpoczęto monitoring spożycia najpopularniejszych warzyw i owoców. 
Roczny projekt ma pomóc nam wszystkim zrozumieć rolę warzyw i owoców w diecie                       
i fakt, że powinny stanowić połowę tego co spożywamy.

Tagi i hasztagi: #NBKWOiW #KZGPWiO #KANTAR #WczorajnaTalerzu #PolskaSmakuje
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Sondaż założycielski, grudzień 2019



Informacja o badaniu

Badanie realizowane wśród 
Polaków w wieku 15 lat i więcej

Termin: 13-18 grudnia 2019 r.

Wielkość próby: 1012

Technika: wywiady bezpośrednie 
w domach respondentów (CAPI)

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez Kantar 
Polska dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. 
Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.

Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. 
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Warzywa i owoce 
w diecie Polaków



98% Polaków potrafi wskazać 
korzyści wynikające z jedzenia 
warzyw i owoców
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49%

37%

37%

30%

21%

21%

19%

17%

8%

8%

1%

1%

Są najlepszym źródłem witamin, minerałów i
antyoksydantów

Są smaczne

Są podstawą zdrowej diety

Korzystnie wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie
i wygląd

Mają mało kalorii, więc przyczyniają się do
zachowania zdrowej wagi

Wzmacniają naszą odporność

Dostarczają energii

Są niezastąpionym źródłem błonnika

Jako przekąski mogą zastąpić słodycze

Łatwo przygotowuje się z nich potrawy

Żadne z powyższych

Nie wiem

Postrzeganie korzyści wynikających z jedzenia warzyw i owoców
Jakie są Pana(Pani) zdaniem największe korzyści z jedzenia owoców i warzyw?

N=1012



3/4 Polaków nie wie, ile warzyw                
i owoców powinno się spożywać 
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25%

16%
59%

prawidłowa odpowiedź

nieprawidłowa odpowiedź

brak odpowiedzi N=1012

25%

75%

Wiedza na temat ilości warzyw i owoców, która powinna być spożywana dziennie
Ile owoców i warzyw powinno się Pana(Pani) zdaniem spożywać dziennie?
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Jedna trzecia Polaków nie wie, ile warzyw 
i owoców powinno się spożywać, ale 
jednocześnie uważają, że jedzą ich tyle, ile 
trzeba.
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5%

1%

4%

5%

6%

6%

12%

13%

14%

18%

46%

Nie wiem

Inne

nie wiem, jak je przygotować

mały wybór w stołówkach i barach, gdzie jem główny posiłek

nie smakują mi

są słabo dostępne w pobliskich sklepach

wolę tradycyjną, polską kuchnię

brakuje mi czasu na przygotowanie potraw z owocami i warzywami

zazwyczaj zjadam coś na szybko

są drogie

jem wystarczającą ilość owoców i warzyw

N=1012

Przyczyny niejedzenia większej ilości warzyw i owoców
Dlaczego nie je Pan(Pani) większej ilości owoców i warzyw?
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Warzywa i owoce najczęściej jemy na surowo, 
a znacznie rzadziej, szczególnie owoce, 
w potrawach.
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mrożone owoce

mrożone warzywa

suszone, kandyzowane, liofilizowane
warzywa

suszone, kandyzowane, liofilizowane
owoce

przetwory z owoców

przetwory z warzyw

owoce w potrawach - gotowanych,
smażonych, pieczonych

warzywa w potrawach - gotowanych,
smażonych, pieczonych

surowe warzywa

surowe owoce

codziennie lub prawie codziennie 2-3 razy w tygodniu raz w tygodniu 2-3 razy w miesiącu raz w miesiącu rzadziej w ogóle trudno powiedzieć

N=1012

Spożycie warzyw i owoców w 2019 r. w zależności od sposobu przyrządzenia
Jak często w 2019 roku jadł(a) Pan(Pani): (dane w proc.)
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Warzywa zazwyczaj jemy na obiad, a owoce 
stanowią przekąskę między posiłkami
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1%

12%

14%

19%

30%

37%

84%

w ogóle nie jem

przekąski między posiłkami

podwieczorek

drugie śniadanie

śniadanie

kolacja

obiad

N=1012

Spożywanie warzyw i owoców w poszczególnych posiłkach
W jakich posiłkach zazwyczaj je Pan(Pani) owoce/ warzywa? (dane w proc.)

1%

5%

8%

12%

35%

41%

60%

w ogóle nie jem

śniadanie

kolacja

obiad

drugie śniadanie

podwieczorek

przekąski między posiłkami

N=1012
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Plan realizacji w roku 2020



FGI (diagnoza sytuacji – cz. I)

 6 wywiadów grupowych (FGI) z osobami mającymi różne podejście 
do odżywiania (odżywiającymi się zdrowo, niezdrowo i przeciętnie –
po 2 FGI).

 Wywiady realizowane w Warszawie i dwóch innych lokalizacjach, w 
każdym weźmie udział 6 uczestników, a czas trwania każdego z 
nich to ok. 2 godz.

Wywiady etnograficzne (diagnoza sytuacji – cz. II)

 Pogłębienie informacji uzyskanych podczas FGI podczas 10 
wywiadów ze specjalnie dobranymi respondentami.

 Wywiady uzupełnione o wypełniane przez respondentów 
dzienniczki, w których zapisują swoje posiłki i zakupy żywnościowe. 
Następnie materiał jest wspólnie omawiany.

 Badacz towarzyszy respondentowi w zakupach, gotowaniu, posiłku.

Uzupełnianie luk w wiedzy – badania jakościowe



W tym badaniu chcemy odkryć:

 Jak wygląda dieta Polaków i jakie jest w niej miejsce warzyw, 
owoców i ich przetworów?

 Jak są postrzegane warzywa, owoce i ich przetwory jako element 
diety? Jakie korzyści Polacy wiążą z ich jedzeniem?

 Czy Polacy znają Piramidę Żywieniową? Jak ją rozumieją i co o niej 
sądzą?

 Jakie są wyobrażenia Polaków o zdrowej diecie i jak widzą w niej 
rolę warzyw, owoców i ich przetworów?

 Na ile dostrzegany jest związek pomiędzy jedzeniem warzyw, 
owoców i ich przetworów, a zdrowiem, czy urodą?

 Jakie są bariery w jedzeniu większej ilości warzyw, owoców i ich 
przetworów?

Diagnoza sytuacji – cz. I
6 FGI
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 u progu lata na temat odporności organizmu,  
którą trzeba budować latem

 jesienią o kupowaniu owoców i warzyw, gdzie                   
są kupowane, w jaki sposób wybierane

 zimą o postanowieniach noworocznych 
związanych ze zmianą sposobu żywienia

 wiosną o wykorzystaniu w kuchni pojawiających 
się nowalijek, czy pierwszych tegorocznych 
owoców

Cykliczne badania jakościowe



HARMONOGRAM 

Luty 2020

Inauguracja 

Prezentacja 
wyników sondażu 
założycielskiego       
z grudnia 2019

Czy, jak często                       
i dlaczego Polacy 
spożywali owoce                  

i warzywa? 

Marzec

Sezonowość

Kwiecień

Nasze ulubione 

Badanie            
wiosenne. 
Nowalijki. 

Które owoce                       
i warzywa Polacy 
lubią najbardziej? 

Maj

Polskość 

Czerwiec 

Potencjał lata. 
Postrzeganie 

odporności, którą 
warto budować              

już latem.

Lato 

Lipiec

Pełnia sezonu!
.

Na które 
sezonowe owoce 
i warzywa Polacy 

czekają? 

Które najczęściej 
spożywają także 
poza sezonem? 

Które owoce                            
i warzywa 

postrzegane są               
jako najbardziej 

polskie?
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HARMONOGRAM c.d.

Styczeń 2021

Podsumowanie 
całego projektu 

Październik 

Jesień

Sierpień 

Przechowywanie, 
mrożenie i 
robienie 

przetworów. 

Wrzesień 

Jesienne zakupy 
owoców i warzyw. 

Listopad 
Grudzień 

Zima 

Podsumowanie 
sezonu 

Postanowienia 
noworoczne 
związane z 
żywieniem
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 Comiesięczny monitoring (12 pomiarów w roku)

 Badanie realizowane w ramach sondażu omnibus na 
reprezentatywnej, losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków w wieku 
15+, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.

 Pytania badawcze:
 Czy Polacy jedzą wybrane owoce i warzywa?
 Jak często Polacy jedzą wybrane owoce i warzywa?
 Jak zmienia się spożycie wybranych owoców i warzyw w ciągu 

roku?
 Czy warzywa, owoce i ich przetwory pojawiają się na co dzień w 

diecie Polaków? 

 Na ile obecność warzyw, owoców i ich przetworów zmienia się w 
ciągu roku?

Monitoring – badania ilościowe

Kwestionariusz w monitoringu zawiera dwa pytania dotyczące 
poprzedniego miesiąca: o częstotliwość spożywania kilkunastu 
gatunków owoców i warzyw oraz o spożywanie warzyw, owoców i ich 
przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym 
badanie.



Na podstawie monitoringu powstaną wskaźniki dotyczące spożycia 
warzyw, owoców i ich przetworów. Syntetyczne wskaźniki ułatwią 
śledzenie trendów w spożyciu warzyw, owoców i ich przetworów.
 Wskaźnik Konsumpcji Warzyw i Owoców – wskaźnik wyliczany na 

podstawie deklaracji dotyczących spożycia wybranych warzyw i 
owoców (jakie warzywa i owoce były spożywane w ostatnim 
miesiącu i jak często). Obrazuje ogólny poziom konsumpcji warzyw i 
owoców.

 Wskaźnik Różnorodności Konsumpcji Warzyw i Owoców –
wskaźnik wyliczany na podstawie deklaracji dotyczących spożycia 
wybranych warzyw i owoców (jakie warzywa i owoce były spożywane 
w ostatnim miesiącu). Obrazuje różnorodność spożywania warzyw i 
owoców (przeciętnie ile różnych warzyw i owoców było spożywane).

 „Wczoraj na talerzu” - wskaźnik wyliczany na podstawie deklaracji 
dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie, w których 
pojawiły się warzywa, owoce i ich przetwory.

Wskaźniki dotyczące spożycia warzyw, owoców i ich przetworów
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Pierwszy pomiar, luty 2020



Informacja o badaniu

Badanie realizowane wśród 
Polaków w wieku 15 lat i więcej

Termin: 7- 12 lutego 2020 r.

Wielkość próby: 1006

Technika: wywiady bezpośrednie 
w domach respondentów (CAPI)
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„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez Kantar 
Polska dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. 
Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.

Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. 



Spożycie wybranych 
warzyw i owoców



Częstotliwość spożywania wybranych owoców w ostatnim tygodniu

Jak często w ostatnim tygodniu jadł/a Pan/i...? 

14%

1%

1%

18%

2%

2%

2%

1%

2%

36%

13%

6%

6%

6%

6%

19%

18%

9%

9%

8%

5%

13%

66%

83%

84%

84%

86%

jabłka

gruszki

borówki

truskawki

maliny

czerwone
porzeczki

codziennie lub prawie codziennie 4-5 razy 2-3 razy raz w ogóle
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N=1006

87%

34%

17%

16%

16%

14%



#1 Jabłko 87% 

Źródło: www.warka24.pl



#2 Gruszki 34%

Źródło: www.ogrodnicza.pl



#3 Borówka 17% 

Źródło: www.polskiesuperowoce.pl 



Źródło: www.polskiesuperowoce.pl 



Częstotliwość spożywania wybranych owoców w ostatnim tygodniu

Jak często w ostatnim tygodniu jadł/a Pan/i...? 

14%

2%

2%

13%

10%

6%

30%

33%

29%

20%

30%

27%

23%

25%

36%

cytryny

banany

pomarańcze

codziennie lub prawie codziennie 4-5 razy 2-3 razy raz w ogóle
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N=1006

77%

75%

64%



Częstotliwość spożywania wybranych warzyw w ostatnim tygodniu

Jak często w ostatnim tygodniu jadł/a Pan/i...? 

8%

7%

6%

2%

12%

15%

13%

5%

2%

43%

42%

40%

32%

20%

24%

23%

22%

31%

41%

13%

14%

18%

30%

36%

cebula

marchew

pomidory

ogórki

kapusta

codziennie lub prawie codziennie 4-5 razy 2-3 razy raz w ogóle
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N=1006

87%

86%

82%

70%

64%



#1 Cebula 87%



#2 Marchew 86%

Źródło: www.warka24.pl



#3 Pomidory 82%  

Źródło: www.sppiopo.pl



Częstotliwość spożywania wybranych warzyw w ostatnim tygodniu

Jak często w ostatnim tygodniu jadł/a Pan/i...? 

1%

2%

1%

5%

5%

2%

2%

1%

26%

23%

14%

9%

13%

27%

28%

36%

25%

22%

40%

42%

48%

64%

64%

papryka

sałata

buraki
ćwikłowe

kalafior

brokuły

codziennie lub prawie codziennie 4-5 razy 2-3 razy raz w ogóle

60%

58%

52%

36%

36%

39

N=1006



Częstotliwość spożywania wybranych warzyw w ostatnim tygodniu

Jak często w ostatnim tygodniu jadł/a Pan/i...? 

19% 31% 37% 7% 6%ziemniaki

codziennie lub prawie codziennie 4-5 razy 2-3 razy raz w ogóle

40

N=1006

94%



Wczoraj na talerzu



CELE BADAŃ I PLANOWANE WSKAŹNIKI

Cele badań: 

• Postrzeganie roli warzyw, owoców i przetworów w diecie.

• Identyfikacja trudności w zmianie postrzegania warzyw, 
owoców i ich przetworów w diecie.

• Identyfikacja trudności w zmianie nawyków żywienio-
wych dotyczących warzyw, owoców i ich przetworów.

• Monitorowanie spożycia warzyw, owoców                                  
i ich przetworów.

• Pomoc w definiowaniu grup docelowych i ewaluacji 
strategii branżowych projektów promujących spożycie.

Na podstawie monitoringu powstaną wskaźniki dotyczące 
spożycia warzyw, owoców i ich przetworów. Syntetyczne 
wskaźniki ułatwią śledzenie trendów w spożyciu warzyw, 
owoców i ich przetworów.

Wskaźniki 

„Wczoraj na talerzu” - wyliczany na podstawie deklaracji 
dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie, 
w których pojawiły się warzywa, owoce i ich przetwory.

Wskaźnik Konsumpcji Warzyw i Owoców – wskaźnik 
wyliczany na podstawie deklaracji spożycia wybranych 
warzyw i owoców (spożywanych w ostatnim miesiącu             
i jak często). Obrazuje ogólny poziom konsumpcji.

Wskaźnik Różnorodności Konsumpcji Warzyw i Owoców              
– wskaźnik wyliczany na podstawie deklaracji spożycia 
wybranych warzyw i owoców (w ostatnim miesiącu). 
Obrazuje różnorodność spożywania (przeciętnie ile 
różnych warzyw i owoców było spożywane).



Warzywa i owoce w posiłkach w ciągu dnia

Czy wczoraj jadł/a Pan/i warzywa i owoce na...?

4%

14%

18%

21%

15%

12%

16%

35%

26%

14%

10%

7%

4% 5%

0 1 2 3 4 5 6

były w posiłku stanowiły co najmniej połowę

Warzywa i owoce:

Liczba posiłków
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N=1006



Wczoraj na talerzu

15%

22%

36%

26%

bardzo wysoki wysoki średni niski

44

N=1006

Tylko 15% Polaków odżywia się 
właściwie, jeśli chodzi o udział warzyw 
i owoców w diecie
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KONTAKT

dr Witold Boguta 
Prezes Zarządu                             

KZGPOiW
biuro@grupyogrodnicze.pl

(+48) 22 505 47 01

Kuba Antoszewski
PR Manager / Creative

House KANTAR
kuba.antoszewski@kantar.com

+48 501 249 803

Maciej Dolata
Partner Zarządzający                   

INSPIRE smarter branding
Maciej.Dolata@inspiresb.com

+48 501 865 755

mailto:biuro@grupyogrodnicze.pl
mailto:kuba.antoszewski@kantar.com
mailto:Maciej.Dolata@inspiresb.com
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