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Streszczenie  

W ostatnich latach zauważyć można rosnący trend na rynku żywności roślinnej. Największy 

segment stanowią roślinne analogi na bazie zbóż oraz soi. Tofu jest jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych alternatyw mięsa i jednym z najpopularniejszych produktów roślinnych w Polsce. 

Celem pracy było określenie postaw konsumentów względem tofu z konopi oraz sojowego, 

określenie konsumentów tofu z konopi oraz opracowanie receptury nowego produktu typu tofu. Na 

potrzeby badań przygotowano dwa kwestionariusze ankiet. Jeden z nich badał nastawienie 

konsumentów, a drugi sprawdzał ich preferencje. Zebrane dane posłużyły do opracowania 

wieloatrybutowego modelu Fishbeina oraz modelu MODE. Konsumenci największą wagę przypisali 

takim cechom jak smak, jakość oraz skład, a wyższe postawy respondenci wykazali względem tofu 

konopnego niż sojowego. Do zakupu tofu z konopi najbardziej zachęci respondentów pojawienie się 

promocji w sklepie oraz polecenie produktu przez znajomych. Dobrano odpowiednie parametry 

technologiczne do wytworzenia tofu, takie jak: stosunek nasion do wody, czas rozdrabniania, 

temperatura i czas gotowania, rodzaj, ilość i temperatura dodania koagulantu, czas prasowania i 

ciężar użyty do obciążenia. Biorąc pod uwagę pozytywne nastawienie respondentów do tofu z nasion 

konopi, wysoką zawartość białka oraz pozytywną ocenę organoleptyczną, tofu wykonane z tego 

surowca może stanowić interesującą alternatywę dla konsumentów tego rodzaju produktu 

wykonanego z soi. 

Słowa kluczowe: nasiona konopi, zachowania konsumentów, tofu, alternatywy mięsa, model 

Fishbeina   
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Summary 

In recent years, there has been a growing trend in the plant food market. Vegetable analogs based 

on cereals and soybeans constitute the largest segment. Tofu is one of the most recognizable meat 

alternatives and one of Poland's most popular plant products. The study aimed to determine 

consumers' attitudes towards hemp and soy tofu, define a potential consumer segment for hemp tofu, 

and develop a new tofu-type product. For the study, two questionnaires were prepared, one of which 

examined consumers' attitudes, while the other checked their preferences. Collected data was used 

to develop the multi-attribute Fishbein model and the MODE model. Consumers for both types of 

tofu were of greatest importance to such features as taste, quality and composition, and respondents 

showed higher attitudes towards hemp tofu than soy tofu. The most encouraged to buy hemp tofu is 

the appearance of a promotion in the store and friends' recommendation of the product. Therefore, 

the next research stage was to select the appropriate technological parameters to produce tofu from 

hemp seeds. These parameters were: seed to water ratio, grinding time, cooking temperature and 

time, type, amount, and temperature of coagulant addition, pressing time and weight of load used. 

Considering the positive attitude of the respondents to hemp seed tofu, the high protein content, and 

the positive organoleptic evaluation, tofu made from this raw material can be an interesting 

alternative for consumers of this type of soybean product. 

Keywords: hemp seeds, consumer behavior, tofu, meat alternatives, Fishbein model 
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Zestawienie użytych w pracy  

ARiMR  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

CAWI  (ang. Computer Assisted Web Interviews), 

CBC kannabichromen, 

CBC*  (ang. Choice Based Conjoint), 

CBD  kannabidiol, 

CBG – kannabigerol, 

CBN – kannabinol, 

CCA  Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych, 

CDDA  kwas kannabidiolowy, 

COBORU  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 

EIHA  Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych, 

GUS  Główny Urząd Statystyczny, 

M  mediana, 

MODE  (ang. Motivation and Opportunity Determinants),  

NNKT  Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, 

THCA  kwas Δ9-tetrahydrokannabinolowy, 

THC  Δ9-tetrahydrokannabinol), 

TE  ang. trolox equivalent, równoważnik troloksu, 

TPA  (ang. Texture Profile Analise), 

TVP – (ang. textured vegetable protein) - teksturowane białka roślinne,  

xśr  średnia. 
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Wstęp 

Pojawiające się domniemania na temat negatywnego wpływu spożywania mięsa 

na zdrowie ludzi oraz nieefektywność jego produkcji w  porównaniu do zbiorów plonów 

upraw roślinnych jest powodem poszukiwań przez przemysł spożywczy sposobów 

na wprowadzenie różnych alternatywnych substytutów dla mięsa wytworzonych z roślin, 

które wyglądem i zapachem będą przypominać mięso (He i in., 2020). Przewiduje się, 

że wartość rynkowa roślinnych substytutów mięsa przez najbliższych kilka lat będzie stale 

rosnąć (www.statista.pl). W Polsce w 2020 roku zanotowano wzrost spożycia roślinnych 

zamienników mięsa o około 5,5% w porównaniu do 2019 roku (www.statista.com). 

Największym segmentem w 2018 roku były roślinne analogi dla mięsa na bazie zbóż i soi. 

Ze względu na zawartość aminokwasów egzogennych (Tyczewska i  in., 2014), tofu jest 

jedną z najbardziej rozpoznawalnych alternatyw dla mięsa wytwarzanych z  soi (Joshi 

i Kumar, 2015). Pomimo doniesień dotyczących pozytywnego wpływu tego surowca 

na zdrowie (Nestel, 2002; Fournier i in., 2007; Messina, 2016), może on wywoływać reakcje 

alergicznie (Rosada i in., 2019). Jest to jedna z dominujących upraw transgenicznych 

(Matsuo i in., 2020), co może budzić wiele zastrzeżeń konsumentów.  

Tłuszcz nasion konopi składa się w 75-90% z niezbędnych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych (NNKT), w których stosunek kwasu linolowego (ω-6) oraz α-linolenowego 

(ω-3) wynosi 3:1 i  jest uważany za optymalny w diecie (Siudem i in., 2015; Dąbrowski 

i Skrajda, 2016). Występowanie wspomnianych NNKT uważa się za unikalne, nie występują 

w żadnych innych nasionach powszechnie uprawianych roślin oleistych (Lauridsen 

i Vodolazska, 2020). Mieszanina tokoferoli zawarta w  oleju konopnym wykazuje silne 

działanie antyoksydacyjne, ograniczając ryzyko rozwoju nowotworów oraz chorób 

sercowo-naczyniowych (Dąbrowski i  Skrajda, 2016). Łuskane nasiona konopi zawierają 

około 31% białka o składzie aminokwasowym porównywalnym do białka jaja kurzego, 

uznawanego za wzorcowe dla organizmu człowieka (Dąbrowski i Skrajda, 2016; Crescente 

i in., 2018; Xu i in., 2021). W związku z dynamicznym rozwojem sektora żywności 

funkcjonalnej oraz białek pochodzenia roślinnego, żywość zawierająca konopie zyskuje 

na popularności. Napoje „mleczne” na bazie konopi mogą być przeznaczone dla osób, które 

nie tolerują laktozy oraz unikają nabiału, soi czy glutenu (Crini i  in., 2020). Nasiona konopi 

ze względu na swój skład, są również odpowiednim surowcem do produkcji tofu. Na rynku 

znajdują się tego typu produkty (producenci ProSoya, Look Food), ale nie są one dostępne 

w słodkich wersjach smakowych.  
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1 Przegląd literatury 

1.1 Konopie – typologia, skład, wykorzystanie  

 

Konopie są jedną z najdawniejszych roślin uprawnych. Pomimo różnych interpretacji 

taksonomicznych, traktowane są jako jeden wysoce zróżnicowany gatunek Cannabis sativa 

L, który używany jest do określenia różnych odmian. Ze względu na politypowy charakter 

tej rośliny, jest ona charakteryzowana w różny sposób przez taksonomistów. W zależności 

od podejścia, konopie dzielone jest na dwie (C.sativa i C.indica) lub trzy główne odmiany 

botaniczne (C.sativa, C.indica i C.ruderalis), różniące się morfologią, miejscem naturalnego 

występowania, wymaganiami agronomicznymi oraz przydatnością do przetwórstwa 

(ElSohly i in., 2017; Żuk-Gołaszewska i Gołaszewski, 2018). Nomenklatura botaniczna tej 

rośliny została przedstawiona w Tabeli 1. Konopie siewne, inaczej zwane włóknistymi 

(sativa), charakteryzują się wysokim wzrostem, szeroko rozstawionymi gałęziami oraz 

długimi, cienkimi liśćmi.  

Tabela 1 Nomenklatura botaniczna konopi  
 

Źródło: Opracowanie na podstawie (ElSohly i in., 2017) 

W odróżnieniu od C.sativa, C.indica to niższa, krzaczasta roślina, której gałęzie 

obciążone są gęstymi pękami, posiadająca szersze liście o ciemnozielonym odcieniu 

(Rysunek 1). Ta odmiana pochodząca z Azji Południowej historycznie była znana jako 

konopie indyjskie i  występuje naturalnie na terenach Afganistanu, Pakistanu, Indii 

i  okolicznych terenów. Większość konopi aktualnie dostępnych w handlu jest krzyżówką 

C.sativa i C.indica. Za zdziczałą formę konopi siewnych uważane jest C.ruderalis 

(Hazekamp i in., 2016; Horanin i  Bryndal , 2017; Piekuś-Słomka, 2020; Siudem i in. 2015; 

Thomas i ElSohly, 2016).  

 

Kategoria 

 

Nomenklatura botaniczna 

 

Królestwo Plantae (Rośliny) 

Podkrólestwo Tracheobionta (Rośliny naczyniowe) 

Gromada Spermatophyta (Rośliny nasienne) 

Podgromada Magnoliophyta (Rośliny kwitnące) 

Klasa Magnoliopsida (Dwuliścienne) 

Podklasa Hamamelididae (Oczarowe) 

Rząd Urticales (Pokrzywowce) 

Rodzina Cannabaceae (Konopiowate) 

Rodzaj Cannabis (Konopie) 

Gatunek Cannabis sativa L. 
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Rysunek 1. Rysunek poglądowy Cannabis sativa i Cannabis indica 

Źródło: (ElSohly i in., 2017) 

 

W nasionach, liściach oraz kwiatostanach C.sativa, zidentyfikowano prawie 

600  różnych związków, m.in. flawonoidy, dihydrostilbeny, fenantreny, spiroindany, wśród 

których najbardziej interesującą grupę stanowią fitokannabinoidy, będące naturalnymi 

metabolitami wytwarzanymi przez konopie (Piekuś-Słomka, 2020). Konopie indyjskie, 

które kojarzone są  przede wszystkim z wysoką zawartością THC (tetrahydrokannabinol), 

zawierają także w  zależności od źródła od 80 do 113 innych fitokannabinoidów, w tym 

kannabidiol (CBD), kannabinol (CBN), kannabichromen (CBC), kannabigerol (CBG), które 

zaliczają się do grupy terpenofenoli (Siudem i in. 2015; Piekuś-Słomka, 2020; Żuk-

Gołaszewska i Gołaszewski, 2018). Kannabinoidy syntezowane są w roślinach głównie 

w  postaci kwasowej, która jest nieaktywna farmakologicznie i nie wykazuje 

psychoaktywnego działania (Horanin i Bryndal, 2017; Piekuś-Słomka, 2020; Siudem i in. 

2015; Kurek-Górecka i  in., 2018). W konopi dominuje  kwas  kannabidiolowy  (CBDA)  

i Δ9-tetrahydrokannabinolowy (THCA). Działanie wysokiej temperatury (np. podczas 

suszenia czy palenia) powoduje dekarboksylację tych kwasów, która skutkuje powstaniem 

aktywnych związków THC (Δ9-tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol) (Horanin 
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i Bryndal, 2017; Piekuś-Słomka, 2020). Biorąc pod uwagę zawartość Δ9-

tetrahydrokannabinolu oraz kannabidiolu, konopie siewne można podzielić na: fenotyp 

narkotyczny (pow. 0,5 % THC, CBD niższe niż 0,5%), pośredni (główny składnik CBD, 

obecność THC w różnych stężeniach) oraz fenotyp włóknisty (zawierający niewielki udział 

THC). Na zawartość tych bioaktywnych związków w konopi mają wpływ warunki 

środowiska, fazy rozwojowe konopi i  jej części, interakcja czynników genetycznych oraz 

sposób prowadzenia uprawy. Uważa się, że poziom THC w roślinie jest powiązany 

z zawartością azotu w glebie, a rośliny te we wczesnych stadiach rozwoju wykazują wysokie 

zapotrzebowanie na ten pierwiastek (Żuk-Gołaszewska i  Gołaszewski, 2018). Na profil 

chemiczny otrzymanego w późniejszym etapie suszu wpłynąć może zapylenie krzyżowe 

podczas uprawianych razem odmian konopi, w związku z czym przed rozpoczęciem pylenia 

z  uprawy usuwane są męskie osobniki. tzw. płaskonie (Thomas i  ElSohly, 2016). 

Największą ilością substancji psychoaktywnych charakteryzują się żeńskie niezapylone 

osobniki, przy czym największe stężenie THC występuje w żywicy (około 5%), 

w  kwiatostanie ok. 3%, natomiast w liściach i wiechach około 1%, a ogólna zawartość może 

mieścić się w przedziale od 0,001 do 5-10% (Silska, 2017; Siudem i in., 2015). Konopie 

uprawiane na zewnątrz zawierają większe ilości THC, CBD i kannabinolu, a CBD i CBN 

powstają z THC na skutek ekspozycji na światło i powietrze (Siudem i in. 2015).  

Cannabis sativa jest gatunkiem dwupiennym (jednopłciowym), w którym poszczególne 

rośliny rozwijają tylko męskie lub żeńskie kwiatostany, które są organami rozrodczymi 

(Żuk-Gołaszewska i Gołaszewski, 2018). Można je odróżnić na podstawie wyglądu 

morfologicznego, choć na etapie wegetatywnym jest to trudne. Zapylane są przez wiatr, 

jednak termin dojrzewania męskich i żeńskich osobników, rozwijających się na  osobnych 

roślinach, znacznie się różni, co utrudnia ich późniejszy mechaniczny zbiór (Thomas 

i ElSohly, 2016; Kaniewski i in., 2016). Konopie posiadają również odmiany jednopienne 

uzyskane przez hodowców, które poprzez swoje lepsze właściwości użytkowe praktycznie 

całkowicie wyparły zastosowanie konopi dwupiennych w Polsce i Europie (Crescente 

i in., 2018; Kaniewski i in., 2017). Jednopienne formy są bardziej jednorodne, ponieważ 

dojrzewają w jednym terminie, a otrzymywany surowiec jest wyrównany biorąc pod uwagę 

zawartość i  jakość włókna (Kaniewski i in., 2016). Dodatkowo jest to roślina jednoroczna 

nadająca się  do  uprawy zarówno w warunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

Kultywacja w  warunkach zewnętrznych ogranicza się do jednej uprawy rocznie, natomiast 

przy opcji wewnętrznej możliwe są trzy do czterech na rok. Konopie uprawiane na zewnątrz 

mają więcej biomasy w porównaniu z hodowlami wewnętrznymi. Trudno jest utrzymać stały 
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profil chemiczny jeśli wyrastają z nasion, dlatego rozmnażanie przez sadzonki pozwala 

na utrzymanie jednorodności. W przypadku upraw w pomieszczeniach, kluczową rolę 

odgrywają takie parametry jak poziom światła, temperatura, wilgotność, cyrkulacja 

powietrza, stężenie dwutlenku węgla oraz fotoperiodyczność. Zaletą takiego sposobu 

prowadzenia hodowli jest pełna kontrola cyklu życiowego rośliny co pozwala 

na otrzymywanie określonej ilości biomasy o danej jakości (Amaducci i  Gusovius, 2010). 

Ponadto, konopie dostosowują się do różnych warunków, w związku z czym są uprawiane 

w szerokim zakresie środowisk, w różnych szerokościach geograficznych (Amaducci 

i Gusovius, 2010). W polskim klimacie za optymalny termin wysiewu uważany jest koniec 

kwietnia lub początek maja (Żuk-Gołaszewska i Gołaszewski, 2018), co pozwala 

na zbieżność okresu wegetacyjnego z optymalnymi temperaturami i najdłuższymi dniami, 

które są niezbędne do maksymalizacji wzrostu łodygi i opóźnienia kwitnienia. Uprawa 

konopi daje wiele korzyści rolniczych, takich jak ulepszanie gleby metodą rotacji roślin, 

zwalczanie chwastów oraz eliminację wykorzystania pestycydów, ze względu na odporność 

tej rośliny na szkodniki. Dodatkowo Cannabis wymagają znacznie mniejszych ilości wody 

w porównaniu z uprawami kukurydzy czy buraków cukrowych (Ranalli i Venturi, 2004). 

Konopie wodę i  składniki pokarmowe są w stanie pobierać z głębszej warstwy gleby, 

ponieważ posiadają palowy system korzeniowy, który wrasta do głębokości 

1,0 - 1,5 m (Burczyk, 2016; Dąbrowski i Skrajda, 2016; Mańkowski i in., 2014; Żuk-

Gołaszewska i Gołaszewski, 2018). Pozwala  to  na wykorzystanie zasiewów tej rośliny do 

rekultywacji terenów zdegradowanych, np. po odkrywce węgla brunatnego (Mańkowski 

i in., 2014), zanieczyszczonej metalami ciężkimi, pierwiastkami radioaktywnymi 

oraz substancjami organicznymi, w tym pestycydami, olejami i  rozpuszczalnikami (Ranalli, 

2004; Crini i in., 2020). Do innych korzyści dla środowiska, zapewnianych przez uprawę 

Cannabis można zaliczyć ograniczanie efektu cieplarnianego (wiązanie 2,5 tony 

CO2 na hektar) oraz ochronę gleby przed nadmiernym wysuszaniem za  pomocą 

produkowanej biomasy (Żuk-Gołaszewska i Gołaszewski, 2018). Dodatkowo jest 

to odpowiednia roślina zarówno do upraw konwencjonalnych jak i  ekologicznych (Ranalli 

i Venturi, 2004). 

Konopie mają wiele zastosowań, co powoduje, że są atrakcyjne pod względem 

ekonomicznym. Włókna tej rośliny tradycyjnie używane były do produkcji lin, sznurków 

oraz worków, a w ostatnich czasach stosowane są do produkcji ubrań. Wytworzona 

z nich odzież zapewnia przewiewność, ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym, 

a  także nie elektryzuje się oraz wykazuje wysoką higroskopijność (Przybylak i Kordus, 
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2018; Crini i in., 2020). Bardziej ekologiczny charakter konopi w porównaniu z uprawami 

bawełny przejawia się w tym, że uprawa wymaga mniejszych nakładów wody 

i w mniejszym stopniu stosowane są herbicydy oraz pestycydy (Brzyski i Fic, 2017). 

Włókno zbudowane jest w 57-77% z celulozy, natomiast paździerze z 40-48%, co sprawia 

że są to cenne surowce w przemyśle papierniczym (Brzyski i Fic, 2017). Łyko zawarte 

w łodydze wykorzystywane jest do produkcji papieru o  specjalnym przeznaczeniu, takim 

jak: torebki do herbaty, bibułki do papierosów, płótno czy papier do produkcji pieniędzy, 

a nawet były prowadzone badania nad wykorzystaniem całych łodyg do produkcji pulpy 

papierniczej (Dąbrowski i Skrajda, 2016). Włókna konopne mogą stanowić substytut 

włókien szklanych czy węglowych. Testowano ich zastosowanie do wzmocnienia 

kompozytów wykonanych z   materiałów polimerowych, takich jak polipropylen 

czy polietylen (Ingrao i in., 2015; Small i Marcus, 2002).  

Ze względu na cechy i łatwość użycia zostały też zastosowane w izolacjach, taśmach, 

płytach oraz kompozytach używanych w budownictwie. Do produkcji betonu konopnego, 

zwanego inaczej kompozytem wapienno-konopnym, wykorzystywane są paździerze 

konopne (Brzyski i Fic, 2017; Pietruszka i Gołębiewski, 2019; Gołębiewski, 2017). 

Kolejnym produktem są izolacje termiczne z włókien konopnych, które dostępne 

są w postaci taśm oraz płyt (Brzyski i Fic, 2017), a łatwość użycia i cena surowców to duża 

zaleta tego typu komponentów (Pietruszka i Gołębiewski, 2019).  

Kompozyty z włókien konopnych stosowane są w również w przemyśle 

motoryzacyjnym w Niemczech, Francji oraz Włoszech, na przykład w postaci tłoczonych 

termoplastycznych, termoutwardzalnych elementów, takich jak: panele drzwiowe, 

karoseria, panele podsufitowe, deski rozdzielcze oraz wykładzina bagażnika  (Karus i Vogt, 

2004; Crini i in., 2020). Włókna łykowe są pożądane do produkcji biokompozytów 

ze względu na ich długość, lekkość, sztywność oraz wytrzymałość (są mocniejsze od stali) 

(Crini i in.,  2020). 

Biomasa konopna to również obiecujący surowiec do produkcji bioetanolu i biogazu 

(Wawro i in.,  2019). Wytworzenie bioetanolu z biomasy konopnej wymaga obróbki 

fizycznej i chemicznej, hydrolizy enzymatycznej oraz fermentacji alkoholowej (Wawro i in., 

2019). Biomasę jako surowiec energetyczny można na drodze fermentacji beztlenowej 

przetworzyć w biogaz bogaty w metan, którego wartość energetyczna wynosi od 18 630 

kJ/m3 do 26 081 kJ/m3 i jest wyższa w  porównaniu do kaloryczności drewna czy słomy. 

Dzięki temu może być spalany w celu uzyskania ciepła i energii lub po zmodyfikowaniu 

wykorzystany jako alternatywne paliwo ekologiczne w silnikach spalinowych (Ji i in., 2021; 



 

13 

 

Brzyski i Fic, 2017). Ponadto biomasa konopi może zostać wykorzystana do produkcji 

polihydroksymaślanu, który ze względu na swoje właściwości fizyczne i funkcjonalne może 

zastąpić tworzywa sztuczne tradycyjnie otrzymywane z ropy naftowej. Komponent 

ten ma potencjalne zastosowania w przemyśle biomedycznym, ze względu 

na biokompatybilność i  biodegradowalność (Ji i in., 2021). Biokompozytowe tworzywa 

sztuczne można również znaleźć w wielu przedmiotach codziennego użytku, na przykład 

takich jak biocelofan produkowany z masy celulozowej konopi, który wyróżnia możliwość 

kompostowania (Brzyski i Fic, 2017).  

Wysokie plony ziaren można uzyskać stosując nowe odmiany konopi oleistych 

C. sativa L. var. Oleifera, jak np. Henola (Ingrao i in., 2015; Burczyk, 2016). Z botanicznego 

punktu widzenia, nasiona, są orzechami otoczonymi łupiną, w kolorze od brązowego 

do oliwkowego, z błyszczącą, gładką powierzchnią (Ingrao i in., 2015; Przybylak i Kordus, 

2018). Masa tysiąca nasion w zależności od odmiany waha się  od  20  do  23  g. Te małe 

nasiona o wielkości od 2,5 do 4 mm średnicy, 3 do 6 mm długości i jajowatym kształcie 

najczęściej zużywane są na paszę i w mniejszym stopniu na olej (Ingrao i inni, 2015; 

Przybylak i Kordus, 2018; Xu i in., 2021).  

Z konopi oprócz suszu i włókien pozyskuje się też nasiona łuskane/niełuskane, 

makuchy, olej, mąkę, a także izolat białka (Crini i in., 2020). Surowiec ten stosowany 

jest bezpośrednio jako składnik pożywienia, ale również może zostać przetworzony (Ingrao 

i in., 2015). Produktem ubocznym produkcji oleju z nasion są makuchy, stosowane jako 

dodatek do żywności, w takich produktach spożywczych jak makarony, sałatki, przekąski, 

mrożone desery oraz bezmleczne napoje (Ingrao i inni, 2015). Na rynku kanadyjskim 

wprowadzonych zostało wiele produktów spożywczych na bazie nasion konopnych, takich 

jak przekąski, „mleko1” konopne czy batony (Crini., 2020).  

Ze względu na to, że istotnym składnikiem nasion jest tłuszcz, głównym produktem 

z nich wytwarzanym jest olej (Siudem i in., 2015; Dąbrowski i Skrajda, 2016), który posiada 

płynną konsystencję oraz orzechowy zapach. Ma zielono lub zielono-brunatne zabarwienie, 

wynikające z obecności chlorofili, które zanika pod wpływem działania promieni 

słonecznych (Caputa i Nikiel-Loranc, 2019; Kurek-Górecka i in., 2018). Nasiona konopi 

mogą zawierać ponad 35% tłuszczu, z czego nasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza 

                                                

1Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1237/2007 z dnia 22 października 2007, nazewnictwo mleko 

zarezerwowane jest w obrocie handlowym dla produktów odzwierzęcych. Na potrzeby niniejszej pracy, 

zgodnie z literaturą przedmiotu, termin „mleko” oznaczał ekstrakt powstały z nasion konopi lub soi. 
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palmitynowy i  stearynowy stanowią jedynie około jego 10%, a jednym z głównych 

jednonienasyconych kwasów tłuszczowych w nich występujących jest kwas oleinowy 

(13%). Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) stanowią nawet od  75% do 90%, 

a stosunek kwasu linolowego (ω-6) oraz α-linolenowego (ω-3) wynosi w nich 3:1 i jest 

uważany za optymalny w diecie (Siudem i in., 2015; Dąbrowski i Skrajda, 2016; Crescente 

i in., 2018). Oszacowano, że dzienne spożycie tych kwasów powinno wynosić odpowiednio 

9-18 g dla kwasu linolowego oraz 6-7 g kwasu α-linolenowego, co można osiągnąć 

spożywając 3-5 łyżek oleju z nasion konopi (przy diecie zawierającej 2500 kcal/dzień). 

Wprowadzenie do diety pokarmów zawierających NNKT jest ważne, ponieważ kwasy 

te nie są syntetyzowane w organizmie (Dąbrowski i Skrajda, 2016). Są one niezbędne 

w  wielu procesach fizjologicznych, włączając w to utrzymanie struktur błon komórkowych 

oraz syntezę prostaglandyn i leukotrienów, które posiadają właściwości przeciwzakrzepowe 

i przeciwzapalne, co może zmniejszać ryzyko choroby wieńcowej i innych chorób sercowo-

naczyniowych (Crescente i in., 2018). Występowanie długołańcuchowych 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tym surowcu uznawane jest za unikalne, 

ze względu na to, że nie znajdują się w żadnych innych nasionach powszechnie uprawianych 

roślin oleistych (Lauridsen i Vodolazska, 2020). W niewielkich ilościach znajdują 

się w nich również takie kwasy tłuszczowe jak: kwas stearydonowy, kwas gondynowy, 

kwas arachidowy oraz kwas behenowy (Galasso i in., 2016). Zawartości poszczególnych 

kwasów tłuszczowych w ziarnach konopi przedstawiono w Tabeli 2. Korzystne działanie 

kwasów wielonienasyconych, wspomagane jest przez inne związki występujące w oleju, 

takie jak: fosfolipidy, karotenoidy, terpeny czy salicylan metylu (Siudem i in., 2015).  
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Tabela 2  Zawartość kwasów tłuszczowych w nasionach konopi C.sativa L. 

 

Kwas tłuszczowy 

Zawartość [%] 

Galasso i in. 

(2016) 
Mierlita (2016) 

Mierlita 

(2018) 

Vonapartis i in. 

(2014) 

PA (16:0) 

Kwas palmitynowy 
6,72 ± (0,15) 5,89 6,2 6,8 

PAL (16:1) 

Kwas palmitooleinowy 
0,15 ± (0,01) 0,15 bd bd 

SA (18:0) 

Kwas stearynowy 
3,02 ± (0,12) 2,05 2,10 2,49 

OA (18:1 cis9) 

Kwas oleinowy 
13,4 ± (0,43) 10,11 9,50 11,76 

LA (18:2) w6 

Kwas linolowy 
55,7 ± (0,64) 56,5 56,1 56,07 

GLA (18:3 w3) 

Kwas γ-linolenowy 
1,8 ± (0,27) bd 3,7 3,2 

ALA (18:3 w3) 

Kwas α-linolenowy 
17,4 ± (0,79) 21,15 22,4 15,89 

SDA (18:4 w3) 

Kwas stearydonowy 
0,56 ± (0,08) bd bd bd 

ARA (20:0) 

Kwas arachidowy 
0,76 ± (0,03) bd bd 0,75 

GOA (20:1 cis 11) 

Kwas gondynowy 
0,31 ± (0,01) bd bd bd 

BA (22:0) 

Kwas behenowy 
0,28 ± (0,02) bd bd bd 

Kwas mirystynowy (C14:0) bd 0,04 bd bd 

Kwas eikozadienowy bd bd bd 0,91 

Kwa erukowy bd bd bd 2,05 

Kwas marganowy bd bd bd bd 

Zawartości podane jako średnia dla badanych odmian; bd- brak danych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Galasso i in., 2016; Vonapartis i in., 2015; Mierlita 2016, 

Mierlita, 2018) 

 

Nasiona konopi bogate są także w naturalne przeciwutleniacze jak związki fenolowe, 

tokoferole oraz fitosterole (Irakli i in., 2019). Właściwości przeciwdrobnoustrojowe 

oraz  przeciwzapalne oleju powiązane są z występowaniem w nasionach steroli (Siudem 

i in., 2015). Badania przeprowadzone na odmianie C.sativa L. wykazały, że zawierają 

one  od 390 do 670mg steroli na 100g oleju, a 68% całkowitej zawartości to sitosterol. 

Suplementacja diety fitosterolami reguluje poziom cholesterolu we krwi (Dąbrowski 

i Skrajda, 2016; Leonard i in., 2019). Kolejną grupą związków są polifenole, a zwłaszcza 

flawonoidy takie jak flawanony, flawanole, flawonole i izoflawony. W tej grupie dominują 

lignanoamidy, wykazujące zróżnicowane działanie biologiczne, w tym przeciwzapalne 

(Irakli i in., 2019). Dodatkowo w oleju znajdują się związki mineralne takie jak wapń, potas, 

magnez, miedź, żelazo, cynk, fosfor, a także witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (Caputa 

i  Nikiel-Loranc, 2019). Tokoferole, zaliczane do grupy określanej jako witamina E, składają 
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się z izomerów α-, β-, γ-oraz δ- (Dąbrowski i Skrajda, 2016), a ich mieszanina zawarta 

w oleju konopnym wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, ograniczając ryzyko 

powstawania nowotworów oraz chorób sercowo-naczyniowych (Dąbrowski i Skrajda, 

2016). Wiąże się to z poziomem zdolności do absorbowania wolnych rodników, który 

w przypadku oleju konopnego wynosi 5300 μmol TE/100 g (TE ang. trolox equivalent) i jest 

większy w  porównaniu z granatem, awokado i jagodami acai (Przybylak i Kordus, 2018). 

W  100g oleju ogólna zawartość tokoferoli może wynosić od 60 do 110 mg (badania 

przeprowadzone na 20 odmianach konopi siewnych), czyli więcej w  porównaniu 

do  większości olejów roślinnych, takich jak kukurydziany, lniany, sezamowy 

oraz  słonecznikowy (Dąbrowski i Skrajda, 2016; Leonard i in., 2019). Witamina A u ludzi 

syntetyzowana jest z prowitamin pochodzenia roślinnego, np. β-karotenu (Caputa i Nikiel-

Loranc, 2019). Ten organiczny związek chemiczny dzięki swoim właściwościom 

przeciwutleniającym, zapobiega utlenianiu się oleju konopnego (Xu i inni, 2021). 

Karotenoidy są naturalnymi lipofilnymi barwnikami występującymi w oleju konopnym 

w ilości 3,1 mg/100g przy tłoczeniu na zimno. Zawartość tego naturalnego barwnika wzrasta 

w przypadku zastosowania ekstrakcji nadkrytycznej i może wynosić do 12,5 mg/100g 

(Dąbrowski i Skrajda, 2016). Witamina A nie bierze udziału w tworzeniu komórek 

organizmu człowieka ani nie dostarcza energii, natomiast odgrywa ważną rolę we wzroście 

oraz metabolizmie (Xu i  inni, 2021).  

Nasiona konopi zawierają także ok. 25% białka. Wyższa zawartość tego związku 

organicznego występuje w nasionach łuskanych (około 31%), przy czym na jego strukturę 

w surowcu wpływają takie czynniki agronomiczne jak rodzaj gleby, zastosowany nawóz, 

opady czy temperatura (Worobiej i in., 2015). Zidentyfikowano 181 białek, 

przy czym dwoma głównymi białkami, będącymi źródłem aminokwasów egzogennych 

są rozpuszczalna w wodzie albumina (25-37%) i rozpuszczalna w roztworach soli edestyna 

(67-75%). Proteiny te mają różny skład  i właściwości funkcjonalne. Frakcje edestyny 

w białku mają wyższe wartości odżywcze oraz zawierają większą zawartość siarki 

(metionina i cysteina) niż albumina. Pozytywnie wpływają na regulację funkcji narządów 

oraz metabolizmu człowieka. Edestyna, zwana również globuliną, składa się głównie 

z białek typu 7S i 11S, przy czym to ostatnie zawiera wyższą zawartość aminokwasów 

siarkowych. Globulina zbudowana jest z sześciu identycznych podjednostek, z których 

każda składa się z frakcji kwasowej i  podstawowej, połączonych wiązaniem 

disiarczkowym. Frakcja albuminy zawiera mniej białek z wiązaniami dwusiarczkowymi, 

w związku z czym wykazuje mniej zwartą strukturę oraz większą elastyczność. Profil 
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aminokwasowy białka konopi charakteryzuje wysoki poziom argininy, która jest ważnym 

związkiem w regulacji ciśnienia krwi, pełniącej istotną rolę w detoksykacji amoniaku 

oraz zmniejszaniu insulinooporności, a także jako kluczowy przekaźnik sygnałów 

w  układzie sercowo-naczyniowym (Leonard i in., 2019; Dąbrowski i  Skrajda, 2016; 

Crescente i in., 2018; Xu i inni, 2021). Białka nasion konopi zawierają dodatkowo wysokie 

stężenie glicyny i histydyny, a ich izolat charakteryzuje się wyższą zawartością 

aminokwasów zawierających siarkę w porównaniu do izolatu białka sojowego. Nasiona 

konopi mają niską zawartość leucyny, tryptofanu oraz lizyny, która jest jednym 

z niezbędnych aminokwasów niesyntetyzowanych w  organizmie człowieka. W celu 

uzyskania lepszego składu kwasów aminowych, producenci muszą wzbogacać produkty 

zawierające konopie dodatkiem lizyny (Leonard i in., 2019). Skład białka konopnego jest 

porównywalny do białka białka jaja kurzego, które zawiera odpowiedni udział 

poszczególnych aminokwasów i jest uznawane jako wzorcowe dla organizmu człowieka 

(Dąbrowski i Skrajda, 2016; Crescente i in., 2018; Xu i in., 2021). Proteiny konopne 

ma gorszą ogólną rozpuszczalność, zdolność wiązania wody oraz stabilność emulgowania 

w porównaniu z izolatem białka sojowego, a różnice te mogą wynikać z odmiennego składu 

oraz właściwości agregacyjnych frakcji edestyny. Jedną ze stosowanych technik 

przetwarzania służącą do modyfikowania ich funkcjonalności białek jest manipulowanie 

pH. Łącząc zmianę pH wraz z wysoką temperaturą, uzyskać można wyższą stabilność 

fizyczną, rozpuszczalność protein oraz aktywność emulgującą. Regulacja pH może 

zwiększyć hydrofobowość powierzchni, indukowanie denaturacji białka i jego 

przegrupowanie w strukturę globuli (Leonard i in., 2019). Proteiny konopne cechuje się 

również gorszymi właściwościami funkcjonalnymi w porównaniu do innych białek 

roślinnych (Crescente i in., 2018; Xu i in., 2021).  

Nasiona konopi zawierają też składniki antyżywieniowe, do których należy kwas 

fenylowy, inhibitory trypsyny, skondensowane garbniki i saponiny. Choć stężenie tych 

związków w nasionach konopi jest zwykle bardzo niskie, mogą one wpływać na hamowanie 

enzymów trawiennych, zmniejszenie wchłaniania składników mineralnych oraz witamin, 

a także obniżać poziom dostępnego białka poprzez jego wytrącanie (Crescente i in., 2018; 

Xu i  in., 2021).Warto zauważyć, że dotychczas opublikowano niewiele prac dotyczących 

zawartości związków antyodżywczych w samych nasionach jak i produktach konopnych.  

Frakcja węglowodanowa stanowi około 25% w niełuskanych i około 10% 

w łuskanych nasionach konopi i zawiera niektóre cukry proste, disacharydy oraz cyklitole, 

jednak pod względem badawczym nie budzą one zbyt dużego zainteresowania. 
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W tłoczonym na  zimno oleju konopnym stwierdzono obecność rafinozy, sacharozy 

oraz diheksosylderydentów aglicerolu znanych z właściwości przeciwzapalnych 

oraz przeciwutleniających (Crescente i in., 2018).  

W obrocie handlowym dostępnych jest coraz więcej kosmetyków zawierających 

w swoim składzie olej konopny pozyskiwany z nasion. Jego zawartość wynosi od 2% 

do 56% w zależności od formy i przeznaczenia danego kosmetyku. Najmniejsze ilości 

znaleźć można w preparatach myjących takich jak mydła i szampony, natomiast największe 

w maściach (do 30%) oraz kosmeceutykach, np. serum przeciwtrądzikowym (nawet 

do 56%). Na rynku kosmetycznym występują również kremy, balsamy i produkty do masażu 

oraz aromaterapii. Na szczególną uwagę zasługuje konopny olejek eteryczny, który posiada 

właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne (Kaniewski i in., 2016; Kurek-Górecka 

i in., 2018), produkowany z wykorzystaniem ekstraktów z kwiatostanów konopi (Crini i in., 

2020). Olejek ten wykorzystany może zostać jako środek konserwujący żywność, środek 

do zwalczania szkodników roślinnych czy  drobnoustrojów chorobotwórczych. Zgodnie 

z prawem, olejki używane do produkcji kosmetyków powinny zawierać mniej niż 10 ppm 

THC (Kaniewski i in., 2016). Olej konopny wykorzystywany jest do pielęgnacji skóry, 

ponieważ charakteryzuje się wysokim stężeniem kwasów tłuszczowych, związków 

mineralnych i witamin Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że niedobór kwasów 

tłuszczowych może powodować zmiany w wyglądzie skóry i  prowadzić do atopowego 

zapalenia skóry, łuszczycy czy trądziku (Crescente i in., 2018).  

Konopie zawierają substancje aktywne farmakologicznie, przez co mogą zostać 

wykorzystane w przemyśle farmaceutycznym (Piekuś-Słomka, 2020). Nasiona i olej 

tej rośliny od wieków używane były do celów medycznych, np. leczenia gorączki, bóli 

reumatycznych, bóli menstruacyjnych i zaparć. Działanie związków zawartych w nasionach, 

np. wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, związane jest z profilaktyką m.in. chorób 

neurodegeneracyjnych, takich jak Parkinson czy Alzheimer. Substancje aktywne budzące 

duże zainteresowanie z  medycznego punktu widzenia znajdują się głównie w pąkach 

i kwiatach konopi indyjskich. Produkty powstające na ich bazie nie zawierają THC 

w wystarczającej ilości potrzebnej do wywołania reakcji psychoaktywnej po spożyciu, 

natomiast bogate są w  kannabidiol. Wykorzystywane są w leczeniu epilepsji, skutków 

ubocznych chemioterapii, a  także stwardnienia rozsianego. W Kanadzie lekiem 

stosowanym na stwardnienie rozsiane, powstałym z mieszaniny CBD i THC (1:1) jest 

Sativex (Crini i in., 2020; Siudem i in., 2015).  
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XXI w. to dynamiczny rozwój sektora żywności funkcjonalnej, bioproduktów 

oraz produktów nie zawierających glutenu, które napędzają uprawę konopi. Konsumenci 

poszukują artykułów wykazujących właściwości prozdrowotne, co wiąże się ze wzrostem 

ich świadomości dotyczącym zrównoważonej produkcji żywności. W związku 

z tym, żywość zawierająca konopie zyskuje na popularności (Crini i in., 2020). Białko 

konopne w proszku cieszy się zainteresowaniem wśród wegan, sportowców 

oraz kulturystów, ponieważ pozwala na zwiększenie podaży tego makroskładnika w diecie. 

Ma brązowo-zielony kolor i w zależności od odczucia ma posmak od trawiastego 

do orzechowego (Crini i in., 2020). Do żywności dodawana jest także mąka z nasion konopi, 

co podwyższa wartość odżywczą produktów piekarniczych (Żuk-Gołaszewska 

i Gołaszewski, 2018). Wyzwaniem technologicznym w  procesie produkcji artykułów 

spożywczych jest włączenie białek zarówno jako czynników technologicznych jak i bio-

funkcjonalnych (Żuk-Gołaszewska i  Gołaszewski, 2018). Prężnie rozwija się rynek 

alternatywnych napojów pochodzenia roślinnego, z takich surowców jak soja, orzechy 

kokosowe czy właśnie konopie. Napoje „mleczne” na bazie konopi mogą być przeznaczone 

dla osób, które nie tolerują laktozy oraz  unikają nabiału, soi czy glutenu. Na rynku znaleźć 

można również alkohole produkowane na bazie konopi (Crini i in., 2020).  

1.2 Uwarunkowania prawne w uprawie i handlu konopi 

 

Przepisy prawne definiujące warunki uprawy konopi są różne w poszczególnych krajach 

(Pargar i in., 2021). W większości państw Unii Europejskiej, odmiany o zawartości THC 

poniżej 0,3% (suchej masy) zostały dopuszczone do uprawy w 1996 roku (Siudem i in., 

2015). W Polsce kwestie legalności uprawy regulowane są przez Ustawę z dnia 29 lipca 

2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 r. nr 179 poz. 1485). Ustawa 

ta określa konopie jako rośliny z rodzaju Cannabis L., natomiast konopie włókniste definiuje 

jako rośliny z rodzaju konopie siewne C.sativa L., o sumie zawartości delta-9-

tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (THC) nie  przekraczającej 

0,20 % w przeliczeniu na suchą masę, znajdujących się w kwiatostanach lub owocujących 

wierzchołkach konopi, bez usunięcia żywicy. Natomiast konopie inne niż  włókniste, 

definiowane są jako zawierające powyżej 0,20% wyżej wymienionych związków (Dz.U. 

2005 r. nr 179 poz. 1485). W Polsce po spełnieniu odpowiednich formalności, takich 

jak zezwolenie na uprawę, dozwolona jest jedynie uprawa C.sativa, czyli konopi siewnych, 

zwanych również włóknistymi. Zgodnie ze wspomnianą powyżej Ustawą, aby plantacja 
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konopi była prowadzona legalnie, należy dodatkowo posiadać odpowiedni materiał siewny, 

a uprawa musi znajdować się  w  wyznaczonym rejonie i mieć określoną powierzchnię. 

Użyte nasiona muszą być kategorii „elitarne” lub kategorii „kwalifikowane” w rozumieniu 

przepisów o nasiennictwie i  potwierdza się to przedstawiając fakturę zakupu oraz etykietę 

opakowań materiału siewnego tych roślin. Uprawa może być prowadzona jedynie 

na potrzeby przemysłu włókienniczego, celulozowo-papierniczego, chemicznego, 

materiałów budowlanych, kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego 

oraz nasiennictwa. Dodatkowo należy posiadać umowę kontraktacji z podmiotem (nabywca 

zbioru jest już znany w momencie zasiewu), który dysponuje zezwoleniem marszałka 

województwa na prowadzenie skupu konopi włóknistych lub zobowiązania 

do przetworzenia konopi we własnym zakresie na wspomniane powyżej cele. Zobowiązanie 

takie musi zostać złożone w terminie do 14 dni po dokonaniu wysiewu do odpowiedniego 

marszałka województwa  (Silska, 2017; Kaniewski i in., 2017; Przybylak i  Kordus, 2018; 

Czapluk i Czerniak, 2020; Dz.U. 2005 r. nr 179 poz. 1485). Zezwolenie na uprawę wydaje 

się w drodze decyzji administracyjnej właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Obszar określany jest co roku przez sejmik 

województwa, na podstawie opinii Ministra ds. Zdrowia i  ds. Rolnictwa, który uwzględnia 

tradycję podobnych upraw oraz zapotrzebowanie na surowce, a także zagrożenie 

narkomanią (Czapluk i Czerniak, 2020). Natomiast zgodnie z zapisem w  ustawodawstwie 

polskim, w lecznictwie stosowane może być tylko i wyłącznie konopie indyjskie (Silska, 

2017). Wytwarzanie z konopi środków spożywczych lub suplementów diety regulowane jest 

Ustawą o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku (Dz.U.2006 

nr 171 poz. 1225). Środki spożywcze i suplementy diety powstałe z konopi, w kontekście 

prawa unijnego określane są jako nowa żywność, a od 01.01.2018 roku jej kwestie reguluje 

Rozporządzenie nr 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 2015 r. 

W celu wprowadzenia nowej żywności na rynek polski należy uzyskać zezwolenie Komisji 

Europejskiej, a następnie powiadomić Główny Inspektorat Sanitarny  (Czapluk i Czerniak, 

2020). Natomiast zgodnie z katalogiem nowej żywności (ang. novel food) zawartym 

na stronie Komisji Europejskiej 

(https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/?event=home&seqfce

=72&ascii=C), niektóre produkty pochodzące z C.sativa lub ich części (w tym m.in. 

nasiona), są powszechnie wykorzystywane w Unii Europejskiej i nie są nowością.  

 W Polsce, w związku z wieloletnią tradycją uprawy konopi, wyhodowano kilka 

ich  rodzajów, przystosowanych do naszego klimatu (Siudem i in., 2015; Grabowska 

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/?event=home&seqfce=72&ascii=C
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/?event=home&seqfce=72&ascii=C
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i in., 2007). W  2014 roku w Zakładzie Doświadczalnym Pętkowo, uzyskano nowy ród 

konopi oleistych o  nazwie Henola (Burczyk, 2016). We Wspólnotowym Katalogu Odmian 

Roślin Rolniczych (CCA) oraz Rejestrze Krajowym COBORU (Centralnego Ośrodka 

Badania Odmian Roślin Uprawnych) znajdują odmiany jednopiennych konopi włóknistych: 

Białobrzeska, Beniko, Silesia, Tygra, Wielkopolskie, Wojko oraz Rajan (Grabowska 

i in., 2007; Kaniewski i  in., 2016). Pomimo dostosowania odmian do warunków 

klimatycznych i  glebowych, ograniczenie upraw zarówno w Polsce jak innych krajach 

spowodowane jest brakiem odpowiedniego parku maszynowego do pozyskania plonów, 

a także ich obróbki. W  celu powrotu do wielkoobszarowych obszarów zasiewu konopi 

przemysłowych, należałoby także uprościć procedury prawne dotyczące rozpoczęcia upraw 

(Brzyski i Fic, 2017). W ostatnich latach, w Polsce zauważalny jednak został dynamiczny 

wzrost powierzchni, na których uprawiane są konopie, a potencjalny obszar do uprawy 

konopi w celu rekultywacji zdegradowanych gruntów według danych z 2016 roku wynosi 

65 000 ha (Wawro i in., 2019). Unijne dopłaty do upraw konopi przemysłowych w latach 

2014-2020 miały wpływ na  zwiększenie areału zasiewów, a ich opłacalność została 

zwiększona także poprzez coraz szersze zainteresowanie produktami zawierającymi 

konopie. Zgodnie z danymi raportów rocznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (ARiMR), obszar zasiewów konopi przemysłowych przekroczył 3 tys. hektarów 

w  2019 roku, a o dopłaty wnioskowało 318 rolników, czyli około 44% więcej 

w  porównaniu do roku poprzedniego, najwięcej z województw mazowieckiego, 

dolnośląskiego oraz  warmińsko-mazurskiego. Biorąc pod uwagę teren wszystkich ziem 

przeznaczonych pod uprawę, obszar zasiewów konopi W Polsce stanowi mniej niż 0,3%. 

W  porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, do Polski należy 7% obszaru zasiewów 

znajdujących się w UE. Zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze skupu nasion, 

włókien i słomy prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), w 2019 roku 

od polskich rolników zakupiono 200 ton nasion, przy obsianych 600 hektarach pól. 

W  2019  roku uprawa konopi w Polsce była zorientowana na otrzymanie suszu, co według 

szacunków dało przychód rzędu 29,5 mln zł (82%). Rzadziej konopie były uprawiane 

na  nasiona (4,6 mln zł, 13%) i włókno (1,1 mln zł, 3%), a łączna wartość wynosiła 

36 mln zł. W odniesieniu do handlu międzynarodowego, Polska importuje wszystkie 

surowce konopi (900 tysięcy kg w 2019 roku), głównie z Kanady i Ukrainy. W 2019 roku 

eksport nasion konopi był wielokrotnie niższy w porównaniu z  importem i wyniósł 280 

tysięcy kg, a głównymi odbiorcami nasion byli Niemcy i USA. Polska przoduje 

w UE pod względem produkcji olejków CBD (Czapluk i Czerniak, 2020).  



 

22 

 

Konopie przemysłowe, stanowiące towar o dużym potencjale, uprawiane 

są aktualnie w ponad 30 krajach. Największymi dostawcami na świecie są Chiny, Korea 

Północna, Chile, Rosja oraz Kanada. Konopie uprawiane są również w Europie (Crini 

i in., 2020), przy czym aktualnie widoczna jest zmiana trendu z produkcji konopi na włókno 

na rzecz produkcji na nasiona oleiste (Crescente i in., 2018). Uprawa konopi na nasiona 

rozpoczęła się w Chinach około 2800 p.n.e., rozprzestrzeniając się na Indie i Persję, 

by następnie dotrzeć do Europy (Xu i in., 2021). W Stanach Zjednoczonych historia hodowli 

konopi sięga XVIII wieku, jednak w 1937 roku została zakazana z powodu kontrowersji 

związanych z zawartością substancji psychoaktywnych (Lalitendu i in., 2017; Brzyski i Fic, 

2017). W związku z tym technologia masowej produkcji papieru z celulozy konopnej 

oraz inne rodzaje przemysłu wykorzystujące półprodukty konopne zostały zdelegalizowane 

(Brzyski i Fic, 2017). W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Europie, zainteresowanie 

uprawą tej rośliny odrodziło się w latach 90-tych i stale rośnie. Wspomniana przerwa 

spowodowała, że wiedza na temat produktywności niedawno zarejestrowanych odmian jest 

niewielka, ale wielu rolników jest zainteresowanych ponownym wprowadzeniem konopi 

do uprawy. Dochodową praktyką jest połączenie hodowli konopi zarówno na  włókna jak 

i na nasiona (Saliki i in., 2021). W 2014 roku w Stanach Zjednoczonych uchwalono ustawę 

rolną, która pozwoliła na uprawę konopi przemysłowych niektórym instytucjom naukowym 

i państwowym wydziałom rolnictwa, co umożliwiło przeprowadzanie badań i odkrycie 

licznych zastosowań tej rośliny (Lalitendu i in., 2017). Ustawa ta definiowała konopie 

przemysłowe jako C.sativa zawierające mniej niż 0,3% THC. W kolejnej ustawie z 2018 

roku umożliwiono uprawę konopi na szerszą skalę, a także transfer produktów 

wytworzonych z tej rośliny między stanami. Od tej pory uniwersytety mogły otrzymywać 

federalne dotacje na projekty badawcze (Das i in., 2020), tym samym usunięto konopie 

z listy substancji kontrolowanych (Pargar i in., 2021). Z kolei uprawa konopi w Kanadzie 

dozwolona jest zgodnie z Ustawą o Konopiach Indyjskich z 1998 roku. W tym państwie 

w 2018 roku zalegalizowana została reakcyjna marihuana (Pargar i in., 2021).  

Odmiana medyczna (lecznicza) została zalegalizowana m.in. w połowie stanów 

USA, Czechach, Finlandii, Holandii, Portugalii oraz Hiszpanii (Strzelczyk i Kaniewski, 

2021). Rynek konopny jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, biorąc 

pod uwagę medyczne właściwości tej rośliny. W USA w 2016 roku wartość sprzedaży 

konopi leczniczych wynosiła ponad 6,7 miliarda dolarów (Żuk-Gołaszewska i Gołaszewski, 

2018). W 2014 roku światowy areał uprawy konopi wynosił około 71 000 hektarów (Żuk-

Gołaszewska i Gołaszewski, 2018). W 2012 roku Europejskie Stowarzyszenie Konopi 
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Przemysłowych (EIHA) przeprowadziło szczegółową analizę obejmującą 

m.in. zastosowania włókien, łodyg i nasion tej rośliny na rynku europejskim. Od momentu 

legalizacji uprawy konopi zawierającej do 0,2% THC w  większości krajów członkowskich 

UE w latach 1993-1996, w 2011 roku uprawa osiągnęła najniższy poziom (8 000 ha) 

i od tego czasu stale rosła, osiągając w 2015 roku 25 000 ha. W  2015 roku głównymi 

państwami członkowskimi UE zajmującymi się uprawą konopi były Francja i  Holandia 

(Carus i Sarmento, 2016). W 2018 roku według Europejskiego Stowarzyszenia Konopi 

Przemysłowych obszar uprawy w Europie wynosił 50 081 ha (Saliki i in., 2021). W  ostatnim 

czasie w takich krajach jak Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania i  Włochy, zwiększyło 

się zainteresowanie uprawą tej rośliny na pozyskanie innych surowców niż włókno 

(Kraszkiewicz i in., 2019). W latach 2011-2014 znacznie wzrosła uprawa konopi na nasiona 

w  Europie, a największy przyrost odnotowano we Francji (Żuk-Gołaszewska 

i Gołaszewski, 2018; http://www.escaa.org/index/action/page/id/8/title/field-production-

area-for-seeds).  

1.3 Kluczowe elementy surowcowe i technologiczne wpływające na jakość tofu  

W literaturze znajduje się niewiele informacji dotyczących badań tofu z konopi, 

dlatego w celu zidentyfikowania czynników mających wpływ na jakość tego produktu, 

posłużono się źródłami dotyczącymi produkcji tofu sojowego. Elementami mającymi wpływ 

na jakość w tym przypadku jest m.in. skład nasion oraz sposób ich przechowywania 

i przygotowania.  

Ilość i rodzaj białka występującego w nasionach jest głównym składnikiem 

biochemicznym determinującym jakość nie tylko samych nasion, ale również produktów 

z niego wytworzonych. W soi, 70% białka stanowią glicynina (11S) i β-konglicynina (7S), 

które są głównymi białkami zapasowymi tych nasion. Globuliny sojowe różnią 

się właściwościami funkcjonalnymi, zwłaszcza żelowaniem, gdzie żele wykonane z glicyny 

są twardsze niż te z β-konlicyny. Specyficzne podjednostki w glicyninie i β -konglicyninie 

przyczyniają się do właściwości żelowania białek. Ich stężenia mogą być różne  w zależności 

od odmian soi i  wpływają na jakość produktów sojowo-spożywczych, w tym tofu. Znaczne 

różnice można zauważyć także pod względem zawartości oleju, związków mineralnych, 

ilości wchłoniętej wody, charakterystyki powierzchni czy punktów izoelektrycznych, 

co wpływa na wydajność i  twardość tofu. Z tego powodu producenci żywności sojowej 

są zainteresowanymi odmianami, które posiadają określone cechy funkcjonalne. 

W literaturze pojawiło się kilka doniesień dotyczących badania związku białek 11S i 7S 
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z teksturą tofu, jednak otrzymane wyniki są sprzeczne i zdecydowanie wymagają kolejnych 

testów (Poysa i in., 2006; Kim i  Wicker, 2005; Stanojevic i in., 2011). Poysa i in. (2016) 

zbadali wpływ składu podjednostek białka sojowego na jakość tofu. Zostało 

ono wytworzone z soi pozbawionych niektórych lub wszystkich jednostek glycyniny 

11S oraz podjednostki β -koglicyniny (Poysa i in., 2006). Kim i Wicker (2005) sprawdzali 

wpływ użytych odmian uprawnych soi (Benning i Danbaekkong) na jakość i funkcje 

„mleka” sojowego i tofu. Stwierdzili, że skład chemiczny różnych odmian wpływa 

na wydajność tofu (Kim i Wicker, 2005). Stanojevic i in. (2011) ocenili wpływ różnic 

odmianowych w strukturze białka soi, na zmiany w składzie tego białka w tofu. Badania 

Rekha i Vijayalakshm (2013) wykazały, że zawartość substancji stałych znajdujących 

się w  „mleku” przed koagulacją ma wpływ na konsystencję tofu. Duże znaczenie ma ilość 

wody użytej do wytworzenia „mleka” sojowego, ponieważ wpływa na zawartość części 

stałych oraz  odzysk substancji stałych i  białka,  a także na właściwości teksturalne. 

Z wcześniejszych badań Rekha i Vijayalakshm (2010) wynika, że wzrost zawartości 

substancji nierozpuszczalnej w „mleku” sojowym powoduje powstanie tofu o  twardej 

teksturze, ponieważ retencja wody w żelu jest mniejsza. Większa zawartość części stałych 

pozwala także na uzyskanie produktu o większej, sprężystości, przeżuwalności i spoistości. 

Z kolei niższa ich zawartość daje produkt o miększej teksturze (Rekha i Vijayalakshm, 

2010). Ze względu na mdły posmak tofu, tekstura odgrywa ważną rolę w akceptacji produktu 

(Rekha i Vijayalakshm, 2010).  

Nasiona soi podczas przechowywania mogą podlegać zmianom biologicznym 

i fizykochemicznym zwanym starzeniem. Do głównych czynników wpływających 

na zdolność do przechowywania nasion soi należy wilgotność względna otoczenia, 

wilgotność nasion oraz  czas i temperatura przechowywania. Ziarna, które zostaną 

przeznaczone do produkcji tofu powinny być przechowywane w optymalnej temperaturze 

poniżej 22 C i wilgotności względnej 55-60%. Zmiany pojawiają się jeśli soja jest 

przechowywana przez długi czas (powyżej roku) w wysokiej temperaturze (ok. 27°C) 

i wilgotności względnej 80%. W konsekwencji niewłaściwego przechowywania można 

zaobserwować obecność nieprzyjemnych zapachów, zmiany tekstury i wydajności tofu 

oraz obniżone pH i podwyższoną kwasowość w ziarnach i „mleku” sojowym (Kamizake 

i in., 2017). Przechowywanie w warunkach przekraczających 30°C powoduje drastyczny 

spadek wydajności otrzymanego tofu (Kong i in., 2008). Kamizake i in. (2017) ocenili 

wpływ warunków starzenia się ziaren soi na cechy sensoryczne tofu. Wytworzony 

przez nich produkt w wyniku naturalnego i przyśpieszonego starzenia miał niżej oceniony 
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wygląd, smak, aromat oraz konsystencję, a także był mniej akceptowalny 

przez konsumentów.   

Germinacja soi może być kolejnym sposobem na przygotowanie surowca 

do produkcji. Etap ten wpływa na redukcję substancji antyodżywczych, takich jak inhibitory 

trypsyny czy fityniany (Murugkar, 2015). Podczas tego procesu zachodzi sekwencja 

przemian metabolicznych, co wpływa na  poprawę wartości odżywczych tych nasion. 

Ze skiełkowanych odmian można otrzymać tofu o  zwiększonej zawartości białka, bielszym 

kolorze oraz mniejszej zawartości tłuszczu w  porównaniu z nieskiełkowanymi 

odpowiednikami. Wzrasta wtedy również ogólna akceptowalność produktu Murugkar 

(2015). Kiełkowanie zmienia profil fitochemiczny nasion, w związku z czym powstają 

związki fitochemiczne o właściwościach prozdrowotnych. Interesujące wyniki uzyskano 

w   przypadku tego procesu zastosowanego dla nasion konopi. Kiełki tej rośliny są źródłem 

kannflawin, należących do prenyloflawonoidów, które posiadają właściwości 

przeciwzapalne (hamują produkcję prozapalnych prostanoidów oraz leukotrienów). 

Podobnie jak w przypadku soi, proces kiełkowania nasion konopi pozwala na zmniejszenie 

poziomu czynników antyodżywczych, co  wpływa na poprawę ich strawności i nie wyzwala 

produkcji kannabinoidów, choć naturalnie obecne są w liściach i kwiatach i nie występują 

w nasionach (Werz i in., 2014). 

W samym procesie produkcji tofu wyszczególnić można kilka parametrów, które 

w dużym stopniu wpływają na produkt końcowy. Jest to między innymi stosunek ziaren 

do wody, rodzaj, ilość i temperatura użytego koagulantu, czas koagulacji oraz siła i czas 

prasowania skrzepu. Proces produkcji tofu rozpoczyna się od przygotowania „mleka” (czyli 

wodnego ekstraktu z nasion), które składa się z kilka etapów. W pierwszym z nich ziarna 

podlegają selekcji i czyszczeniu. W kolejnym kroku ziarna są namaczane, a następnie 

mieszane z wodą, rozdrabniane oraz przesączane. Po procesie sączenia następuje 

oddzielenie surowego „mleka” sojowego, które jest łagodnie ogrzewane. Po tej czynności 

smak „mleka” może zostać ewentualnie skorygowany. Końcowe etapy produkcji 

to schładzanie i pasteryzacja (Rysunek 2).  
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Rysunek 2 Proces produkcji mleka sojowego  

Źródło: Opracowanie na podstawie (Hoffmann i in., 2009) 

 

Biorąc pod uwagę sączenie czy ogrzewanie, wyróżnia się trzy metody przygotowywania 

„mleka” sojowego: z surowej zawiesiny, gotowanej zawiesiny oraz mieszanej z gorącą 

wodą. W metodzie pierwszej zawiesina nie jest poddawana obróbce cieplnej. W drugiej 

metodzie zawiesina jest poddawana obróbce cieplnej przez określony czas, a następnie 

przesączana w celu uzyskania „mleka” sojowego. W ostatniej metodzie zawiesinę miesza 

się przez odpowiedni czas z gorącą wodą o temperaturze powyżej 65°C. W przypadku 

tej metody otrzymuje się wyższą zawartość białka, ponieważ wysoka temperatura uławia 

jego wyciek z okary do „mleka” sojowego. Metoda obejmująca przefiltrowanie zawiesiny 

bez wcześniejszej obróbki cieplnej dawała wyższą twardość tofu w porównaniu 

do zastosowania pozostałych dwóch metod. Różne metody wytwarzania „mleka”, mogą 

skutkować powstaniem produktu o odmiennych właściwościach fizykochemicznych, 

co może być wskaźnikiem do  przewidywania jakości i wydajności otrzymywanego tofu 

(Zhang i in., 2018).  

Podobny proces produkcji występuje w  odniesieniu do „mleka” konopnego, którego 

przygotowanie opisano w patencie nr US2008/024.1339 (United States Patent 

nr US 2008/024.1339 A, 2008). Pierwszy etap polega na obłuskiwaniu nasion konopi, które 

następnie są mieszane i mielone z gorącą wodą o  temperaturze około 93C, w stosunku pięć 

części wody do jednej części nasion. Kolejny etap to filtracja pozwalającą na usunięcie ciał 

stałych z zawiesiny oraz gotowanie, w celu uzyskania określonego smaku i aromatu 

zgodnego z docelowym produktem spożywczym. Trwa ono około 

10- 30 min, w maksymalnej temperaturze około 93C, ponieważ powyżej tego poziomu 

naturalnie występujące witaminy oraz kwasy tłuszczowe mogą ulec rozkładowi. 

Tak powstała baza napoju niemlecznego po ochłodzeniu wykorzystywana jest do produkcji 

m. in. zup i napojów. W innym patencie (Unitet States Patent nr US 2019 /0037880 A1, 
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2019) opisano proces produkcji tofu, z wykorzystaniem makuchów, będących produktem 

ubocznym wytwarzania oleju z nasion konopnych. Początkowo wykonuje się wstępne 

przesiewanie makuchu, w celu usunięcia nierozpuszczalnych cząstek, a  po dodaniu wody 

w stosunku 5:1, mieszaninę filtruje się przez dwie warstwy gazy. Tak powstałe „mleko” 

podgrzewa się do  temperatury 90-95C, co indukuje rozwijanie się białek. W kolejnym 

etapie w celu wywołania ich koagulacji dodaje się rozpuszczony w wodzie koagulant 

(w stosunku 5:1) w odpowiedniej dla danego koagulantu temperaturze, a następnie miesza 

się przez 30 sekund. Mieszaninę pozostawia się na około 30 min w temperaturze pokojowej, 

a następnie ochładza się przez półtorej godziny w lodówce. Powstały skrzep odsącza 

się przez 3-4 warstwy gazy przez około 2-3h, przenosi się do formy i prasuje w obniżonej 

temperaturze około 4C. W celu uzyskania jędrniejszej tekstury wydłuża się czas 

prasowania.  

Odpowiedni dobór parametrów podgrzewania „mleka” sojowego ma kluczowe 

znaczenie w procesie produkcji tofu. Tradycyjna obróbka „mleka” sojowego polega 

na podgrzaniu do docelowej temperatury, a następnie utrzymywanie jej przez określony 

czas. W celu uzyskania wydajniejszej denaturacji i żelowania białek, stosuje się ogrzewanie 

dwuetapowe, ponieważ temperatury cieplnej denaturacji glicyniny i glicyny różnią 

się (wynoszą odpowiednio 85-95 C oraz 65-75C). W efekcie obróbki termicznej 

obserwuje się wzrost hydrofobowości białek i zawartości sulfydrylu, co sprzyja agregacji 

białek z powodu obecności grup hydrofobowych. Wraz ze wzrostem czasu gotowania 

powyżej 30 min, spadała twardość, przeżuwalność oraz spoistość tofu (Zhang i in., 2018). 

Feng i in. (2016) badali wpływ ogrzewania pod wysokim ciśnieniem na wydajność i  teksturę 

tofu. Ogrzewanie w stosunkowo wysokiej temperaturze i ciśnieniu (0,17 MPa 

w temperaturze 115C) powodowało uzyskanie wyższej wydajności i lepszych właściwości 

tekstury w porównaniu z ogrzewaniem w 97C w warunkach ciśnienia atmosferycznego. 

„Mleko” sojowe wystawione na działanie wysokiego ciśnienia i temperatury zawiera więcej 

białka, przez co tofu może zatrzymywać więcej wody i substancji stałych, a w konsekwencji 

posiadać lepsze właściwości teksturalne (Feng i in., 2016). 
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Po ogrzaniu „mleka” sojowego, kolejnym etapem w produkcji tofu jest dodanie koagulantu 

(Rysunek 3).  

Rysunek 3. Proces produkcji tofu 

Źródło: Opracowanie na podstawie (Hoffmann i in., 2009) 

 

Koagulacja „mleka” sojowego jest najtrudniejszym do kontrolowania etapem podczas 

wytwarzania tofu, ponieważ zależy od wielu zmiennych. Na efektywność żelowania, smak, 

wydajność i teksturę wpływ ma nie tylko rodzaj i stężenie użytego koagulantu, ale również 

szybkość mieszania, długość trwania koagulacji oraz temperatura jego dodania. Pojawienie 

się grup hydrofobowych podczas obróbki termicznej powoduje agregację białek 

zapasowych, która może być wzmocniona przez niskie pH i siłę jonową metali, więc istotną 

kwestią jest dobór odpowiedniego koagulantu do zapewnienia działania jonów soli (Zhang 

i in., 2018). Aktualnie do produkcji tofu stosuje się cztery grupy koagulantów, do  których 

należą: sole, kwasy, koagulanty enzymatyczne i inne np. inulina, karagenina czy chitozan. 

Do soli powszechnie używanych w procesie wytwarzania tofu zaliczyć można chlorek 

wapnia, siarczan wapnia oraz chlorek magnezu. Z badań Prabhakaran i in. (2006) wynika, 

że najodpowiedniejszym do zastosowania koagulantem jest siarczan wapnia ze względu 

na jego wysoką wydajność oraz zachowanie maksymalnej ilości izoflawonów w tofu. 

Prowadzono również badania nad dodaniem octanu wapnia oraz mleczanu wapnia (Zheng 

i in., 2020). Smak i aromat tofu otrzymywany przy użyciu tej grupy koagulantów 

jest najbardziej znany i akceptowany przez konsumentów. Pomimo popularności stosowania 

wspomnianych koagulantów, mechanizm ich działania nie został jednoznacznie 

zdefiniowany. Jednak przeważają cztery teorie: teoria mostu kationowego, wysalania, 

obniżenia pH do punktu izoelektrycznego oraz tworzenie cząstek białka w obecności 

określonych jonów metali (Zheng i in., 2020). Pierwsza teoria rozważa usieciowienie 

pomiędzy białkami soi, które zostały indukowane ciepłem, a jonami metali, co przyśpiesza 

ich żelowanie i zwiększa stabilność utworzonej trójwymiarowej struktury sieciowej. Druga 
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teoria opiera się na zjawisku wysalania, które wynika z odwodnienia denaturowanych 

termicznie protein po etapie dodania soli. W teorii trzeciej przyczyną agregacji 

zdenaturowanych termicznie białek przez siłę elektrostatyczną jest obniżenie pH do punktu 

izoelektrycznego po etapie dodania soli. W czwartej teorii jony wapnia tworzą niejonizujące 

produkty reagując z kwasem fitynowym, które osłabiają działanie elektrostatyczne jonów 

na cząsteczki protein i prowadzą do interakcji między jonami wapnia i bezcząsteczkowymi 

białkami soi. Ma to na celu utworzenia nowych cząsteczek, które łączą się ze sobą, tworząc 

strukturę sieci żelowej. Stosując różne rodzaje soli, można uzyskać różną wydajność i jakość 

tofu (Zhang i in., 2018; Zheng i in., 2020). Z badań przeprowadzonych przez Rekha 

i Vijayalakshm (2013) wynika, że użycie siarczanu magnezu pozwala uzyskać najniższą 

twardość oraz najwyższą zawartość wody w tofu. Może być to spowodowane niecałkowitym 

wytrącaniem się białka do gorącego mleka sojowego, w związku z czym tworzy się struktura 

białkowa zawierająca duże pęcherze powietrzne. Największą wydajność, ale dość małą 

twardość otrzymano używając jako koagulantu siarczanu wapnia. Tripathi i Mangaraj (2013) 

sprawdzili wpływ dodatku CaCl2, MgCl2, CaSO4 oraz MgSO4 na wydajność otrzymaną 

ze 100g nasion. Wspomniani autorzy uzyskali najwyższą przy użyciu MgCl2, natomiast 

najniższą wykorzystując CaSO4. Do  drugiej grupy koagulantów obejmującej kilka kwasów 

organicznych zaliczyć można kwas glukonowy, cytrynowy i mlekowy, a najczęściej 

stosowanym koagulantem z tej grupy jest glukonolakton, który w porównaniu do tradycyjnie 

używanych soli daje wyższą wydajność i  elastyczność tofu. Może on rozkładać się do kwasu 

glukonowego i  uwalniać protony w określonych temperaturach tworząc ciągłą strukturę 

sieci białek w stopniowym procesie (Zhang i in., 2018). Transglutaminaza, trypsyna 

i bromelaina należą do grupy koagulantów enzymatycznych, które w sposób ciągły mogą 

degradować białka soi, by zmniejszyć twardość tekstury i modyfikować smak. W związku 

z tym uzyskiwany jest lepszy aromat produktu finalnego w porównaniu z koagulantami 

z grupy kwasowej (Zhang i in., 2018; Zheng i in., 2020).  

Pozostałe koagulanty wykazujące głównie działanie pomocnicze to m.in. niektóre 

polisacharydy, chitozan, karagenina i inulina. Ich odpowiedni dodatek może modyfikować 

proces żelowania, ze względu na tworzące się wiązania chemiczne z polimerami 

białkowymi (Zhang i in., 2018). Do czwartej grupy koagulantów zaliczane są także 

substancje pochodzenia naturalnego np.: sok jabłkowy (Kim i in., 2016), sok morelowy (Lee 

i in., 2006) czy kwaśna serwatka tofu (Qiao i in., 2010), a ich wybór może mieć duże 

znaczenie marketingowe. Rekha i Vijayalakshmi (2010) uzyskali wyższą aktywność 
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przeciwutleniającą tofu, stosując koagulanty pochodzenia roślinnego, takie jak cytryna, 

garcinia, tamaryndowiec, agrest i passiflora.  

Rekha i Vijayalakshm (2010) przeprowadzili badania dotyczące oceny zależności 

stężenia koagulantu oraz temperatury i czasu mieszania na wydajność i teksturę tofu. 

Mieszanie jest niezbędne do otrzymania koagulantu w stanie zawieszonym, dlatego 

szybkość i czas mieszania powinny być wystarczające do utrzymania jego równomiernego 

rozprowadzenia w „mleku” sojowym. Należy jednak uważać, by nie trwało zbyt długo, 

ponieważ może powodować pęknięcie skrzepu oraz zniszczenie struktury żelu, a tym samym 

zmniejszenie wydajności. Rekha i Vijayalakshmi (2010) przygotowali kilka partii, 

dla których czas mieszania wynosił odpowiednio 5, 10, 15 i 20 min; wykazali, że dłuższy 

czas koagulacji „mleka” charakteryzującego się mniejszą liczbą stopni Brix, daje tofu 

o znacznie wyższej zawartości wilgoci.  

Formowanie tofu ma wpływ na twardość wyrobu końcowego. Określenie idealnej 

wartości twardości nie jest możliwe, ponieważ zależy od  preferencji konsumentów 

i przeznaczenia gotowego produktu (Benassi i in., 2011). Ciśnienie oraz czas tłoczenia 

(prasowanie) mają wpływ na skład oraz teksturę tofu. Użycie większego ciężaru podczas 

formowania zmniejsza wydajność, ponieważ z tofu zostaje odprowadzana woda, 

co w znacznym stopniu wpływa na teksturę. Z kolei prasowanie przy niższym ciśnieniu 

przez krótszy czas powoduje zwiększenie ilości białka w produkcie (Rekha i Vijayalakshmi, 

2013). Benassi i in. (2011) badali wytwarzanie tofu w różnych warunkach przetwarzania, 

w celu oceny ich wpływu na jakość gotowego produktu. Okazało się, że wraz z wydłużaniem 

czasu odsączania zmniejszała się wydajność, zawartość ciał stałych oraz  twardość. Patrząc 

z punktu widzenia ekonomicznego i technologicznego, wydajność jest parametrem procesu 

o największym znaczeniu, w związku z tym musi być jak najwyższa, ale nie powinna 

obniżać cech jakościowych produktu (Benassi i in., 2011).  

Najważniejsze parametry technologiczne istotne w produkcji tofu zaprezentowano w Tabeli 

3. 
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Tabela 3. Parametry technoglogiczne w produkcji tofu 

Stosunek 

ziaren 

do wody 

Rodzaj 

koagulantu 

Temp. 

gotowania 

i czas 

 

Temp. dodania 

koagulantu i 

czas koagulacji 

 

Czas 

praso-

wania 

 

 

Nacisk 

prasy 

 

 

Źródło 

[min] [oC] [oC] [min] [min] 

1:5 
Siarczan 

wapnia 
Glukonolakton 

90 -

95 
b/d 

85-90 

75-80 

b/d 

b/d 
720 b/d 

Graham i in., 

2019) 

1:6 
Chlorek 

wapnia 
90 15 90 15 30 b/d 

(Tripathi i 

Mangaraj, 2013) 

1:6 
Chlorek 

magnezu 
90 15 90 15 30 b/d 

(Tripathi i 

Mangaraj, 2013) 

1:6 
Siarczan 

wapnia 
90 15 90 15 30 b/d 

(Tripathi i 

Mangaraj, 2013) 

1:6 
Siarczan 

magnezu 

 

90 

 

15 
90 15 30 b/d 

(Tripathi i 

Mangaraj, 2013) 

b/d 
Woda 

morska 
100 5 b/d 5 5 1 MPa 

Hwang i in., 

2013) 

b/d 
Chlorek 

magnezu 
100 5 b/d 5 5 1 MPa 

Hwang i in., 

2013) 

b/d 
Siarczan 

wapnia 
100 5 b/d 5 5 1 MPa 

Hwang i in., 

2013) 

b/d Glukolakton 100 5 b/d 5 5 1 MPa 
Hwang i in., 

2013) 

b/d Glukonolakton b/d b/d 75-80 10 30 40g/cm3 
(Hwang i in., 

2011) 

1:10 Sok jabłkowy 80 10 80 b/d 30 
37,5 g/cm2 

(3kg) 

(Kim i in., 

2016) 

1:10 
Chlorek 

magnezu 
80 10 80 b/d 30 

37,5 g/cm2 

(3kg) 

(Kim i in., 

2016) 

1:10 
Chlorek 

wapnia 
80 10 80 b/d 30 

37,5 g/cm2 

(3kg) 

(Kim i in., 

2016) 

1:10 
Chlorek 

magnezu 
95 10 85 20 15 3,5 kg 

(Kim i in., 

2007) 

b/d 
Sok 

morelowy 
80-90 10 90 b/d b/d b/d (Lee i in., 2006) 

1:7 
Ketmia 

szczawiowa 
100 5 40-90 10 b/d b/d 

(Fasoyiro, 

2014). 

1:8 

Cytryna, 

garcinia, 

tamaryndowi

ecagrest, 

passiflora 

85 

95 

45 

5 

80 

 
15 20 0,5- 1,0 

(Rekha i 

Vijayalakshmi, 

2010) 

1:7 
Siarczan 

magnezu 
75 b/d 75 20 

60 

 

20 g cm–2 

(8,0x8,0x1

0,0) cm 

(Kamizake i in., 

2017) 

1:7 

Chlorek 

magnezu 

Siarczan 

wapnia 
Glukonolakton 

Sfermentowa

na Serwatka 

sojowa 

100 10 75 25 25 40 N·m2 (Shi i in., 2020) 

1:10 
Siarczan 

wapnia 
b/d b/d 80 10 30 1,5 kg 

(Inggrid i 

Hananjaya, 

2020) 



 

32 

 

Siarczan 

magnezu 

Chlorek 

magnezu 
Glukonolakton 

1:10 
Tamaryndowie 

Sól Epsom 
100 15 b/d b/d b/d b/d 

(Ezeama i 

Dobson, 2019) 

Źródło: Opracowanie własne 

1.4 Żywność wegańska – zastępniki mięsa 

1.4.1 Tofu  

Tofu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych alternatyw dla mięsa (Joshi i Kumar, 

2015), będącą niesfermentowanym produktem sojowym, często porównywanym do sera 

(Yuan i Chang, 2007). Charakteryzuje się jędrną konsystencją i delikatnym smakiem, 

o barwie od białej do bladożółtej. Biorąc pod uwagę konsystencję, wyróżnia się tofu extra 

twarde, twarde oraz  jedwabiste (Yuan i Chang, 2007). Wersja jedwabna może być 

wykorzystywana na  przykład jako wegański zamiennik śmietany czy majonezu. Tofu 

miękkie charakteryzuje się gładką powierzchnią oraz zwartą konsystencją i może być 

stosowane jako odpowiednik ricotty. Twarda wersja nadaje się do przygotowania dań 

imitujących mięso, np. pieczeniowe, gulaszowe oraz do hamburgerów, a w celu uzyskania 

większej atrakcyjności sensorycznej, często jest marynowane lub smażone (Hoffmann i in., 

2009). Tofu jest źródłem białka i aminokwasów dla całej populacji, zwłaszcza 

dla wegetarian ( El-Hadidi, 2017). Jest to produkt niskokaloryczny, wolny od cholesterolu, 

tłuszczów nasyconych i laktozy (Asrat i in., 2019; Tripathi i Mangaraj, 2013). Ziarna soi, 

z których produkowane jest tofu, zawierają 40% białka (sucha masa nasion) i mogą być 

stosowane jako zamiennik dla białka mięsnego, ze względu na zawartość niezbędnych 

aminokwasów np. lizyny (Tyczewska i in., 2014). Zawartość tłuszczu w ziarnach soi 

to około 18%, z czego duży procent stanowią wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak 

kwas linolowy (54%), kwas oleinowy (22%) oraz kwas linolenowy (7,5%). Węglowodany 

takie jak sacharoza, stachioza, rafinoza i inne to 15% składu (Singh P.i in., 2008). Porcja 

100 g tofu może zawierać około 4,13 mg żelaza i 0,32 mg miedzi, w związku 

z tym spożywanie tego produktu zalecane jest w diecie wegan, jako źródło tych 

biopierwiastków (Brzezicha-Cirocka i in., 2015). Samo tofu w przeliczeniu na suchą masę 

zawiera około 8% białka, 4-5% tłuszczu, 2% węglowodanów oraz 1% błonnika 

pokarmowego. Produkt ten jest również źródłem izoflawonów takich jak m.in. daidzeina, 

genisteina oraz  glicytyna, które w  soi występują w postaci aglikonu, glikozydu, glikozydu 

malonylowego oraz acetylowego (Joshi i Kumar, 2015). Soja zawiera fityniany, które 



 

33 

 

są powszechne w  zbożach i roślinach strączkowych i powstają podczas dojrzewania nasion. 

Są uważane za  składniki antyodżywcze, ponieważ tworząc nierozpuszczalne kompleksy 

z jonami metali czy związkami mineralnymi, zmniejszają ich biodostępność. Z drugiej 

strony mogą wykazywać działanie antykancerogenne. Fityniany w tofu mogą występować 

w ilości 0,89-5,96 mg/g. Stanowią one 1%-2% suchej masy ziaren soi, co daje 70%-80% 

fosforu w tych nasionach (Ismail i in. 2005; Hou i Chang, 2003; Isiguro i in., 2005). Tofu 

pomimo zawartości cennych składników aktywnych takich jak izoflawony, które działają 

przeciwutleniająco, zawiera mało błonnika pokarmowego. Spowodowane jest to usunięciem 

powstającej podczas produkcji miazgi sojowej (Kim i in., 2019). Proces przetwarzania tofu 

może się różnić w zależności od  producenta, ale podstawowe etapy procesu produkcji 

obejmują namaczanie i mielenie soi, gotowanie mleka sojowego oraz dodanie jednego 

lub więcej koagulantów (El-Hadidi, 2017). Etap koagulacji jest najważniejszym krokiem 

do uzyskania dobrej tekstury i wydajności tofu, które są ważnymi determinantami akceptacji 

produktu przez producentów i konsumentów (Três i in., 2019; Yoon i Kim, 2007). 

W procesie produkcji tofu powstają płynne i stałe produkty uboczne, których wartość 

odżywcza jest niższa w porównaniu z nasionami soi. Zawierają one 11,07% węglowodanów, 

4,71% białka, 1,94% tłuszczu oraz 0,08% popiołu i mogą zostać poddane fermentacji, 

tworząc nowy produkt zwany tempeh gembus (Damanik i in., 2018; Fasoyiro, 2014; Três 

i in., 2019; Qiao i in., 2010). 

1.4.2 Tempeh 

Tempeh to szeroko akceptowany na całym świecie fermentowany indonezyjski 

produkt, będący funkcjonalnym źródłem białka (Ahnan-Winarno i in., 2020; Hoffmann 

i in., 2009). Produkowany jest najczęściej z ziaren soi lub innych nasion strączkowych 

oraz ziaren zbóż, które fermentowane są przy udziale grzybów klasy Zygomycetes, 

a najczęściej używanymi szczepami są: Rhizopus oligosporus, R.oryzae 

oraz R.stoloniferinoculants (Hoffman i in., 2009; Ahnan-Winarno i in., 2020). Produkt 

ten występuje w formie ciasta o  zwartej teksturze, białym kolorze i grzybowo-orzechowym 

smaku. Ze względu na swoje właściwości stosowany jest do produkcji sosów do spaghetti, 

sałatek, ostrych potraw, zup, zapiekanek lub jako substytut dla produktów pochodzenia 

zwierzęcego, takich jak bekon, klopsy czy burgery. Może być także używany jako dodatek 

do innych potraw, po wcześniejszym marynowaniu, suszeniu, smażeniu lub duszeniu 

(Hoffmann i in., 2009; Joshi i Kumar, 2015; Ahnan-Winarno i in., 2020). Proces produkcji 

obejmuje namaczanie ziaren, mycie, gotowanie (20-30 min), przesączanie, chłodzenie 
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Tabela 5. Informacje dotyczące tofu konopnego dostępnego w sprzedaży 

Producent 
Nazwa 

produktu 
Skład 

Waga 

[g] 
Cena [zł] 

Pro Soya 
Hempu®. Tofu z 

konopi naturalny 

68% łuskane nasiona konopi siewnej, 

sok z cytryny, kwas cytrynowy, woda, 

1,5% imbir, 0,2% sól himalajska 

różowa, cebula, ocet jabłkowy, 

cukier, chili. 

 

 

250 

9,79 

www.marketbio.pl 

Pro Soya 

Hempu®. Tofu 

z  konopi ze 

szczypiorkiem 

62% nasiona konopi siewnej, 27% 

ziarno soi, 3% szczypiorek, sok z 

cytryny, kwas: kwas cytrynowy, 

woda, sól. 

 

250 

9,99 

www.marketbio.pl 

Pro Soya 

Hempu®. Tofu 

z  konopi 

z  czarnuszką 

nasiona konopi siewnej 62%, ziarno 

soi 27%, nasiona czarnuszki 3%, sok 

z  cytryny, kwas: kwas cytrynowy, 

woda, sól. 

 

250 

9,99 

www.marketbio.pl 

Look Food 
Tofu z konopią* 

classic 

Ekstrakt z nasion konopi siewnej 

(62%), ekstrakt z nasion soi (18%), 

sok z cytryny, regulator kwasowości – 

kwas cytrynowy, woda, sól. 

 

200 

12,99 

www.delikatesyz 

natury.pl 

Look Food 
Tofu z konopią* 

ziołowe 

Ekstrakt z nasion konopi siewnej 

(62%), ekstrakt z nasion soi (18%), 

zioła (majeranek, oregano, bazylia, 

kolendra, lubczyk) (3%), sok 

z  cytryny, regulator kwasowości – 

kwas cytrynowy, woda, sól. 

 

 

200 

13,99 

www.marketbio.pl 

Look Food 

Tofu z konopią* 

z  czarnuszką 

bez laktozy 

Ekstrakt z nasion konopi siewnej 

(62%), ekstrakt z nasion soi (18%), 

nasiona czarnuszki (3%), sok 

z  cytryny, regulator kwasowości – 

kwas cytrynowy, woda, sól. 

 

 

200 

11,99 

www.bee.pl 

*zachowano oryginalną pisownię 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na poszczególnych stronach internetowych 

1.6 Zachowania konsumentów  

Zachowanie konsumentów powiązane jest z pojęciem postaw. Można je zdefiniować 

jako względnie stałą skłonność do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania 

się  człowieka do danego obiektu, przy czym w niniejszej pracy danym obiektem jest tofu 

sojowe oraz konopne. Do elementów składowych postawy zalicza się komponent 

poznawczy, określany jako przekonanie o charakterystyce danego produktu, 

które są połączone z  powiązanymi informacjami od członków rodziny, znajomych, 

a także reklam i innych źródeł. Kolejnym elementem jest komponent afektywny, 

czyli pozytywne lub negatywne emocje związane z danym produktem. Ostatnim jest 

komponent behawioralny wiążący się z działaniem (czyli np. chęcią kupienia danego 

produktu), a wymienione elementy mogą występować u  danego konsumenta w różnym 

zestawieniu i proporcjach (Taranko, 2016; Denk, 2016). W związku z tym, że postawy 

składają się z takich elementów jak wiedza, ocena i predyspozycje do działania, zmiana 

jednego z nich, może mieć wpływ na zmianę postawy konsumenta (Wang, 2001). 
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Całościowa postawa wobec produktu jest więc sumą odczuć emocjonalnych i opinii wobec 

każdej cechy uznanej przez konsumenta za istotną. Poza postawami jednoznacznymi 

(całkowicie pozytywnymi lub negatywnymi) mogą wystąpić także postawy ambiwalentne, 

spowodowane różnicą pomiędzy emocjami a oceną intelektualną danego przedmiotu 

(Taranko, 2016). Pomiar postawy jest istotny ze względu na  odgrywanie roli w określeniu 

pozycji produktu przez konsumentów (Wang, 2001). Jako właściwości postaw sugerowane 

są preferencje, wyrażane jako stopień lubienia lub nielubienia w odniesieniu do danego 

artykułu (Babicz-Zielińska, 2006). Generalnie postawa postrzegana jest jako jeden 

z głównych wyznaczników intencji konsumenta do wykonania danego zachowania (Wang, 

2001).  

W literaturze przedmiotu istnieją różne definicje określające zachowanie 

konsumenta (Rudzewicz, 2018). Pojęcie to odnosi się do nabywania i użytkowania 

produktów i usług odbywającego się w sposób nieprzerwany, które poprzedzone jest 

pewnymi decyzjami i wyborem opartym na złożonych kryteriach (Karczewska, 2010; 

Dąbrowska i in., 2005; Jachnis, 2007; Solomon, 2006). Zachowania są wynikiem potrzeb 

konsumentów, które oznaczają pożądanie danych dóbr, opierając się na uświadomieniu 

sobie ich braku (Rudzewicz, 2018). Może ono być rozpatrywane interdyscyplinarnie, 

ponieważ łączy ze sobą mechanizm oddziaływania uwarunkowań wewnętrznych 

(w dyscyplinie fizjologii, biologii czy psychologii) jak i zewnętrznych (socjologia, 

ekonomia czy kultura) (Kuberska i  Suchta, 2016). Według Krasnowskiej i Salejdy (2008) 

wybór żywności przez konsumentów nie zawsze jest zgodny z potrzebami organizmu. 

Według wspomnianych autorek, wszelkie analizy zachowań konsumentów żywności 

poza uwzględnianiem konieczności zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, powinny brać 

pod uwagę również inne bodźce, ponieważ ich oczekiwania wobec żywności obejmują także 

wysoką jakość. Konsumentowi podczas procesu decyzyjnego towarzyszą różne zestawy 

determinant (Kuberska i Suchta, 2016). W odniesieniu do podstawowych produktów 

żywnościowych największe znaczenie mają czynniki ekonomiczne (dochody oraz cena), 

a także społeczne (rodzina, grupy społeczne, grupy odniesienia, styl życia czy wpływy 

kulturowe). W przypadku luksusowych produktów żywnościowych większego znaczenia 

nabierają determinanty psychologiczne (postawy, postrzeganie, potrzeby, motywy, emocje, 

osobowość) oraz marketingowe (cechy produktu, cena, reklama czy miejsce sprzedaży). 

W literaturze wyszczególnione zostają także czynniki demograficzne, jak wiek i płeć 

konsumenta, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia czy aktywność zawodowa. 

Zmiany w tych sferach, powodują zmiany oczekiwań, preferencji i  mogą prowadzić 
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do zmiany dotychczasowych zachowań. Znaczenie tych czynników związane jest 

z charakterem produktu żywnościowego, zakupowanego przez konsumenta (Olejniczak, 

2009; Wawrzyniak, 2015). Inny podział czynników determinujących potrzeby i  zachowania 

nabywcze konsumentów przedstawia Olejniczak (2009), który wiek, etap życia, styl życia, 

zawód, a także sytuację ekonomiczną, czyli poziom i stabilność dochodu wymienia 

jako czynniki osobiste. Osobowość i samookreślenie się jednostki również należy 

do  czynników osobistych, a rozumiane jest jako specyficzne cechy charakteryzujące daną 

osobę.  

W literaturze znaleźć można wiele badań dotyczących postaw i zachowań 

konsumentów wobec żywności, w szczególności transgenicznej, funkcjonalnej, 

ekologicznej oraz nowej (Babicz-Zielińska, 2006). W odniesieniu do żywności 

funkcjonalnej badano m. in. postawy z uwzględnieniem wieku i płci respondentów (Górecka 

i in., 2019) oraz zmiany postaw konsumentów (Urala i Lähteenmäki, 2007). Badano 

przekonania i postawy klientów w  przewidywaniu zamiarów zakupu żywności ekologicznej 

(Sadati i Mohammad, 2012), postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych 

produktów żywnościowych (Hermaniuk, 2018), postawy dotyczące spożywania 

ekologicznych owoców i warzyw na  podstawie modelu Ajzena i Fishbeina (Saba i Messina, 

2003), ale również wobec zrównoważonej żywności włoskich konsumentów (Vecchio 

i Annunziata, 2013). Porównywano postawy konsumentów wobec żywności 

modyfikowanej genetycznie w Europie (Tsioumanis i in., 2002), a także związek pomiędzy 

poszczególnymi atrybutami postaw (Costa-Fonta i in., 2008). Sprawdzono także jakie 

są postawy osób starszych do nośników żywności w  celu wzbogacenia białka (Songa i in., 

2019). Analizowano postawy i zachowana konsumentów oraz czynniki wpływające 

na wybór w odniesieniu do poszczególnych artykułów spożywczych, takich jak np. produkty 

mięsne (Murawska, 2016), mleczne napoje fermentowane (Krasnowska i Salejda, 2008) 

czy różne rodzaje produktów sojowych, w tym ser paneer, mleko, mąka oraz płatki (Kumar 

i in., 2009). Brak jednak w literaturze badań dotyczących postaw i zachowań konsumentów 

w odniesieniu do tofu sojowego czy tofu z  konopi. Biorąc pod uwagę różne czynniki mające 

wpływ na uwarunkowania zachowań konsumentów, można w literaturze doszukiwać 

się powodów spożywania tego rodzaju produktu przez konsumentów. Niektóre z  nich 

zostały opisane poniżej.  

Ze stylem życia powiązane może zostać stosowanie różnego rodzaju diet. 

Z konsumpcją tofu kojarzona jest głównie dieta wegetariańska i wegańska. Wegetarianizm 

to szerokie pojęcie polegające na unikaniu w diecie niektórych lub wszystkich pokarmów 
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pochodzenia zwierzęcego (Petti i in., 2017). Ze względu na niejednorodny i różnorodny 

zakres praktyk żywieniowych, dietę wegetariańską można podzielić na kilka odmian, 

z czego część związana jest z możliwością spożywania nabiału (laktowegetarianizm). 

W owowegetarianiźmie z produktów odzwierzęcych dozwolone jest jedynie włączenie 

do diety jaj, natomiast laktoowowegetarianizm umożliwia spożywanie zarówno nabiału 

jak i jaj (Petti i in., 2017;Cramer i in., 2017; Wydrzyńska, 2018). Bardziej restrykcyjną 

formą wegetarianizmu jest weganizm (Petti i in., 2017), w przypadku którego nie spożywa 

się żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym żelatyny, mleka, jaj czy miodu 

(Appleby i Key, 2016; Stankiewicz i Sułkowska , 2014). Do kolejnych form zalicza 

się frutariarizm (spożywanie owoców i warzyw), liquidarianizm (spożywanie surowej 

żywności w postaci płynnej), sprautarianizm (spożywanie tylko kiełków i nasion), 

witiariarizm pozwalające na spożywanie jedynie surowych owoców i warzyw (Stankiewicz 

i Sułkowska, 2014). Wegetarianim makrobiotyczny to dieta oparta jedynie na posiłkach 

z ziaren, warzyw i produktów zbożowych. Najmniej restrykcyjną formą jest 

semiwegetarianizm, który wyklucza jedzenie jedynie czerwonych gatunków mięsa 

(Stankiewicz i Sułkowska, 2014). W diecie pescowegetariańskiej dozwolone jest 

spożywanie owoców morza oraz ryb, choć przez niektórych może nie być uważana za odłam 

wegetariański (Kołlajtis-Dołowy i in., 2019). Dieta wegańska może być wybierana 

z powodów etycznych (mających na uwadze prawa i dobrostan zwierząt), moralnych, 

duchowych, religijnych, a także społecznych i uwzględniających troskę o środowisko 

związane z intensywną hodowlą zwierząt (Radnitz i in., 2015; Cramer i inni, 2017). Rośnie 

także świadomość ludzi dotycząca znaczącego wpływu na środowisko produkowanej 

żywności, którą wybierają konsumenci (Rosi i inni, 2017). Jednym z powodów stosowania 

diety wegetariańskiej czy wegańskiej są także względy zdrowotne, na które największy 

wpływ może mieć opinia publiczna dotycząca korzyści ich stosowania oraz  coraz większa 

liczba badań klinicznych i epidemiologicznych (Cramer i inni, 2017). Stosowanie diet 

roślinnych może skutkować zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-

naczyniowych, choroby wieńcowej oraz cukrzycy (Williams i Patel, 2017). Stwierdzono, 

że weganie posiadają niższy poziom cholesterolu i ciśnienia krwi oraz mniejsze ryzyko 

wystąpienia niektórych nowotworów (Radnitz i in., 2015). Mimo to, diety wegetariańskie 

i  wegańskie mogą także wiązać się z takimi zagrożeniami dla zdrowia jak niedobory 

witaminy B12, cynku czy żelaza (Cramer i in., 2017). Weganizm jest uważany nie tylko 

za dietę, ale  także styl życia, opierający się na świadomości niestosowania produktów 

testowanych na  zwierzętach oraz pochodzenia zwierzęcego (Miguel i in., 2021), dlatego 
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wybierany jest także ze względów ideologicznych. Liczba wegan znacznie wzrasta, 

w tym w Amerykach, Europie i różnych regionach Azji, a jego wpływ na rynek żywności 

rośnie (Miguel i in., 2021). Popyt na żywność wegańską wzrósł w wielu krajach 

uprzemysłowionych, a trend związany z  jej spożyciem może stanowić wyzwanie dla sektora 

rolnego (Janssen i in., 2016).  

Do uwarunkowań wewnętrznych zachowań konsumentów związanych 

ze spożywaniem tofu, zaliczyć można poszukiwanie roślinnych zamienników dla produktów 

mlecznych, z powodu alergii na mleko krowie. Jest to najczęstszy rodzaj alergii 

pokarmowej, spowodowany odpowiedzią układu odpornościowego na wiązanie 

immunoglobuliny z białkami mleka krowiego i może wywołać reakcję alergiczną u osób 

uczulonych (Verduci i in., 2020). Dobrym wyborem dla konsumentów poszukujących 

alternatywnych produktów dla mleka są produkty i  napoje roślinne (Kundu i in., 2018). 

Badania kliniczne wykazały, że niektóre składniki tego produktu mogą powodować nie tylko 

alergie, ale również nietolerancję laktozy, choroby wieńcowe, choroby serca oraz anemię. 

Alternatywy dla mleka mogą być również poszukiwane przez osoby niepokojące się 

o zawartość hormonów i antybiotyków podawanych bydłu mlecznemu, a także poziomem 

tłuszczów nasyconych (Bridges, 2018). W związku z  tym  spożywanie mleka krowiego 

wzbudza obawy wśród osób dbających o zdrowie (Kundu i in., 2018). Napoje roślinne 

nie zawierają cholesterolu, nasyconych kwasów tłuszczowych i  antygenów występujących 

w mleku krowim. Stanowią źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, 

a ze względu na zawartość błonnika pokarmowego, związków mineralnych, witamin 

i przeciwutleniaczy są uznawane za żywność funkcjonalną (Kundu i in., 2018). Wiedza 

na temat alergii związanych ze spożywaniem mleka krowiego, wprowadzanie bardziej 

zrównoważonej produkcji żywności oraz korzyści zdrowotne związane ze  spożywaniem 

produktów roślinnych doprowadziły do wzrostu na rynku liczby artykułów na bazie soi 

(Colletti i in., 2020). W związku z rosnącym zapotrzebowaniem wzrasta także dostępność 

alternatyw dla mleka i jego produktów. Powstają napoje roślinne na bazie orzechów, nasion, 

roślin strączkowych czy ziaren zbóż. W zależności od źródła pochodzenia roślinnego, 

zawierają specyficzne właściwości odżywcze (Bridges, 2018). Napoje te przypominające 

„mleko”, są zawiesinami rozpuszczonego i rozdrobnionego materiału roślinnego 

i ekstraktów w wodzie, a ich właściwości poprawiane są poprzez homogenizację i  obróbkę 

termiczną. Jakość białka mierzona jest na podstawie składu aminokwasów, biodostępności 

oraz strawności. Te alternatywne produkty mogą być wzbogacane składnikami odżywczymi 

takimi jak witamina D oraz witamina B12. Napój konopny zawiera więcej białka 



 

48 

 

niż pozostałe napoje roślinne znajdujące się na rynku i stanowią doskonałą alternatywę 

dla  osób, które nie mogą spożywać glutenu, orzechów oraz soi (Bridges, 2018), ze względu 

na  alergie oraz nietolerancje pokarmowe. 

Osoby kupujące produkty sojowe, w tym tofu, podczas dokonywania zakupu, mogą 

brać pod  uwagę informacje dotyczące właściwości zdrowotnych tego typu produktu. 

Konsumenci zmagający się z takimi schorzeniami jak celiakia, alergia na pszenicę, 

i nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, nie mogą spożywać glutenu, który stanowi 

składnik m.in. roślinnych analogów dla mięsa (Elli i in., 2015). Do zbóż zawierających 

frakcję białek zwaną glutenem należą pszenica, żyto, jęczmień, owies oraz inne pochodne, 

takie jak pszenżyto (Bubis i  Przetaczek-Rożnowska, 2016; Elli i in., 2015). Jego zawartość 

w zbożach zależy m.in. od  genotypu, stopnia dojrzałości czy terminu zbioru ziarna. 

W pszenicy najbardziej alergizującą frakcją białkową jest gliadyna, w jęczmieniu hordeina, 

w życie sekalina, a w owsie awenina (Orkusz i Garaszczuk, 2018). Spożycie ich przez osoby 

z nietolerancją mogą powodować zniszczenie kosmków jelitowych oraz ograniczenie 

wchłaniania substancji odżywczych (Bubis i Przetaczek-Rożnowska, 2016). Celiakia 

to pokarmowa nadwrażliwość na  gluten znajdujący się w zbożach (Bubis i Przetaczek-

Rożnowska, 2016). Do głównych objawów zalicza się biegunkę, niedożywienie, utratę masy 

ciała, a także zaburzenia wchłaniania takich mikroelementów jak żelazo, witamina B12 

czy wapń. Może również wystąpić nadwrażliwość jelita grubego oraz neuropatia obwodowa 

jako mniej klasyczny objaw (Elli i inni, 2015). Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, 

ustalana jest po wyeliminowaniu celiakii i alergii na pszenicę. Objawy takie jak na przykład 

ból brzucha, wzdęcia, biegunka lub  zaparcia, bóle stawów i mięśni ustępują po przejściu 

chorego na dietę, która wyklucza spożywanie glutenu (Hozyasz, 2016). Tego rodzaju dieta 

może być postrzegana jako zmiana stylu życia i nie musi wynikać z choroby czy alergii, 

choć nie powinna być stosowana u osób zdrowych w celach profilaktycznych. Jednak coraz 

więcej konsumentów na całym świecie unika spożycia glutenu niezależnie od potwierdzenia 

choroby (Orkusz i Garaszczuk, 2018; Elli i in., 2015).  

Konsumenci mogą wykazywać zapotrzebowanie na tofu z surowców innych niż soja. 

Soja jest jednym z ośmiu produktów, które odpowiadają za 90% wszystkich reakcji 

alergicznych, a  według szacunków uczulonych na białka zawarte w soi jest 0,4% dzieci 

oraz 0,3% dorosłych. Ze względu na swoje właściwości, soja jest często używana 

w produkcji żywności w postaci nie tylko świeżych ziaren, ale również płatków, oleju, mąki, 

grysu czy mleka. Alergeny mogą znajdować się również w takich pokarmach jak dania 

gotowe czy wyroby cukiernicze. Spożycie produktów zawierających soję może wywołać 
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u osób z nadwrażliwością objawy miejscowe lub  uogólnione. Mogą występować także 

ciężkie powikłania zagrażające życiu (Rosada i in., 2019). W zależności od drogi uczulenia, 

alergie na soję można podzielić na alergie pokarmowe klasy 1 i alergie pokarmowe 

klasy 2 (Matsuo i in., 2020). Do białek soi, które mają właściwości alergenne zaliczyć 

można między innymi: Gly m 1 (hydrofobowe białko soi), Gly m 2 (defensyna), 

Gly m 3 (profilina 1), Gly m 4, Gly m 5 (beta-konglicyna lub 7S globulina), Gly m 6 (glicyna 

zwana także leguminą lub 11 S globuliną), Gly m 7 (biotynylowane białko nasion) oraz Gly 

m 8 (2S albumina) (Rosada i in.,  2019). Głównymi białkami wykazującymi największe 

właściwości alergenne są 7S i 11 S globulina, które obficie występują w nasionach, 

ponieważ pełnią funkcję białek magazynujących i powodują reakcje ogólnoustrojowe 

u  pacjentów (Murakami i in., 2018). W przypadku alergii pokarmowych klasy 

I najczęstszymi objawami związanymi z układem pokarmowym są wymioty, nudności, 

biegunka, kolkowe bóle brzucha, zespół alergii jamy ustnej oraz przewlekłe zapalenie jelit. 

Innymi objawami mogą być pokrzywka, nieżyt nosa czy uczucie duszności. 

Do poważniejszych, ale rzadziej występujących symptomów zalicza się gwałtowne spadki 

ciśnienia tętniczego, obrzęk krtani jak również wstrząs anafilaktyczny. Alergeny wziewne 

soi, do których należą białka Gly m 1 i Gly m 2 odpowiadają za objawy ze strony układu 

oddechowego i wymagają wyeliminowania z codziennej diety (Rosada i in., 2019), dlatego 

osoby będące na diecie roślinnej muszą poszukiwać alternatyw dla soi.  

Do najczęściej stosowanych roślin wykorzystywanych w uprawach transgenicznych 

należą soja, kukurydza, bawełna, rzepak, wśród których dominuje soja, która w 2017 roku 

stanowiła 50% wszystkich upraw genetycznie modyfikowanych. Tego typu soja występuje 

w  żywności, między innymi w takich produktach jak tofu, natto, miso, sos sojowy, izolaty 

białka oraz „mleko” sojowe (Matsuo i in., 2020). Genetycznie modyfikowane organizmy 

mogą pozytywnie wpływać na jakość i wygląd produktów. Rośliny modyfikowane są w celu 

uodpornienia na choroby, osiągnięcia zwiększonej tolerancji na środki chwastobójcze, 

obniżoną wrażliwość na herbicydy oraz ataki szkodników (Lucińska i Grajeta, 2015). 

Pomimo braku danych związanych ze szkodliwym wpływem na genom ludzki żywności 

modyfikowanej genetycznie, nadal może budzić wiele zastrzeżeń (Verduci i in., 2020).  

Fitoestrogeny występujące w postaci izoflawonów w białku sojowym, budową 

i działaniem podobne są do 17-β-estradiolu i z tego względu mogą prowadzić 

do  endogennej produkcji estrogenów. Fitoestrogeny występujące w dużej ilości 

w produktach zawierających soję, są jednymi z najlepiej zbadanych substancji 

hormonopodobnych (Verduci i in., 2020). Pomimo potencjalnych korzyści zdrowotnych np. 
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w odniesieniu do niwelowania objawów menopauzy u kobiet (Gryszczyńska i in., 2012), 

ich estrogenne działanie może wzbudzać obawy w odniesieniu do ich potencjalnego wpływu 

na płodność, rozwój pokwitania oraz feminizację mężczyzn (Palacios i in., 2020). 

W literaturze znaleźć można również informacje wręcz przeciwne (Messina i Messina, 

2010). Spożywanie produktów sojowych przez kobiety w ciąży może mieć negatywny 

wpływ na narządy zależne od działania hormonów, ponieważ mogą oddziaływać na wzrost 

poziomu estrogenów u dziecka w życiu płodowym. U otyłych mężczyzn spożywających 

wysokie ilości produktów sojowych może zostać obniżona ilość nasienia (Maksym i in., 

2018).  
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2 Cel i zakres pracy  

2.1 Cel pracy  

Ogólnym celem pracy było: określenie jakie czynniki determinują wybór tofu sojowego 

oraz  konopnego przez konsumentów oraz jakie są postawy konsumentów wobec tych 

produktów; opracowanie receptury nowego produktu na bazie konopi; określenie 

parametrów technologicznych na jakość uzyskanego produktu oraz ocena jego 

akceptowalności i analiza kosztów surowca.  

2.2 Hipotezy badawcze 

Sformułowano następujące hipotezy badawcze:  

H1.Kobiety częściej od mężczyzn dokonują zakupu tofu. 

H2.Wielkość dochodów koreluje dodatnio z częstością zakupu tofu. 

H3.Wykształcenie respondentów koreluje dodatnio z częstością zakupu tofu. 

H4.Wielkość dochodu koreluje ujemnie z prawdopodobieństwem zakupu tofu konopnego, 

gdy pojawi się promocja w sklepie. 

H5.Polecenie tofu konopnego przez znajomych, bardziej wpływa na prawdopodobieństwo 

jego zakupu w przypadku kobiet. 

H6.Istnieje większe prawdopodobieństwo zakupu tofu konopnego przez osoby lepiej 

wykształcone, po zauważeniu informacji „bez GMO” na opakowaniu. 

H7.Konsumenci przywiązujący dużą wagę do wartości odżywczych, chętniej kupują tofu 

konopne zawierające większe ilości białka. 

2.3 Zakres pracy  

Zakres niniejszej pracy obejmował: 

- przeprowadzenie wywiadów z konsumentami tofu, w celu określenia czynników 

wpływających na jego zakup;  

- określenia postaw konsumentów względem tofu sojowego i konopnego z wykorzystaniem 

modelu Fishbeina;  

- określenie motywacji wyboru tofu konopnego (wykorzystanie modelu MODE),  
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- przeprowadzenie analizy statystycznej wyników przeprowadzonych badań ankietowych,  

- przygotowanie i przeprowadzenie sondażu badającego preferencje dotyczące spożywania 

tofu,  

- wytypowanie wersji smakowych na podstawie otrzymanych wyników ankiety 

do  opracowania receptur; 

- przygotowanie (wytworzenie) tofu konopnego w wersji naturalnej oraz w wybranych 

wariantach smakowych; 

- ocenę organoleptyczną, zbadanie tekstury oraz wartości odżywczych przygotowanych 

wersji smakowych; 

- przygotowanie analizy kosztowej surowców dla powstałych wersji smakowych 

konopnego.  

Sposób organizacji badań przedstawiono na Rysunku 7. 

 

Praca została zrealizowana we współpracy z firmą 3H Izabela Piątek Maciej Łuczkowski 

s.c.



 

 

3 Materiały i metody  

3.1 Charakterystyka przeprowadzonych badań ankietowych 

3.1.1 Opis zastosowanych metod statystycznych  

Do pomiaru cech o charakterze jakościowym odnoszących się do postaw i preferencji 

konsumentów zastosowano skale nominale i porządkowe. Do weryfikacji hipotez z udziałem 

zmiennych jakościowych wykorzystuje się testy nieparametryczne, które dotyczą rozkładu 

zbiorowości według określonej cechy (a nie parametrów) i nie są uzależnione od rozkładu 

badanej zbiorowości (Słowińska, 2019; Rajs, 2006). Test niezależności 2 jest jednym 

z najczęściej stosowanych testów nieparametrycznych i wykorzystywany jest jedynie wtedy, 

gdy analizowane są dwie cechy zmienne (Słowińska, 2019). Wraz z 2 rozpatrywane są stopnie 

swobody (liczba zmiennych niezależnych) oraz poziom istotności (Rajs, 2006), który jest 

maksymalnym dopuszczalnym prawdopodobieństwem popełnienia błędu (Malinowski, 2020). 

Omawiany test niezależności znajduje zastosowanie dla liczności grup przekraczających 

40 osób, z liczebnościami w podgrupach nie mniejszymi niż 10 osób (Kwasiborski i Sobol, 

2011) i określa on obecność związku pomiędzy rozpatrywanymi cechami, natomiast na jego 

podstawie nie można ocenić siły i kierunku związku pomiędzy zmiennymi. Siły zależności 

wyznacza się za pomocą miar korelacji, np. współczynnikiem V-Cramera (Słowińska, 2019), 

C-Pearsona (skale nominalne) lub Spearmana rs oraz Kendalla  (skale porządkowe) (Sagan, 

2004). Współczynnik kontyngencji V-Cramera przyjmuje wartości z przedziału [0,1], 

a wraz ze wzrostem wartości tego współczynnika od 0, wrasta siła związku pomiędzy 

badanymi cechami (Bąk, 2010). Do interpretacji wyników tego współczynnika używa 

się następującej skali:  

0 < V < 0,3 – słaba siła związku między zmiennymi,  

0,3 < V < 0,5 – umiarkowana siła związku między zmiennymi, 

0,5 < V < 1 –mocna siła związku między zmiennymi (Więckowska, 2010).  

Współczynnik korelacji rangowej Spearmana (rs) wyznaczany dla skali porządkowej przyjmuje 

wartości z zakresu rs ∈< −1; 1 >, które interpretuje się w następujący sposób:  

 rs ≈ 1 silna dodatnia zależność rosnąca (monotoniczna); wraz ze wzrostem zmiennej 

niezależnej, wzrasta zmienna zależna,  



 

55 

 

 rs ≈ −1 silna ujemna zależność malejąca (monotoniczna); wraz ze wzrostem zmiennej 

niezależnej, spada zmienna zależna,  

 wartość równa lub bliska 0 oznacza brak monotonicznej zależności pomiędzy badanymi 

parametrami, ale może istnieć związek niemonotoniczny (Więckowska, 2010).   

Na podstawie wartości bezwzględnej otrzymanego współczynnika korelacji rangowej 

Spearmana określa się zależności między badanymi cechami, którą klasyfikuje się następująco: 

      (0-0,2>  bardzo słaba zależność, 

(0,2-0,4> słaba zależność, 

(0,4-0,6> umiarkowana zależność, 

(0,6-0,8> silna zależność,  

(0,8-1,0>  bardzo silna zależność  (Matuszewska-Pierzynka, 2014). 

W niniejszej pracy, do sprawdzenia zależności między analizowanymi zmiennymi 

wykorzystano test niezależności χ2, natomiast siłę związku określono na podstawie 

współczynnika C-Pearsona dla skali nominalnych oraz współczynnika korelacji rangowej 

Spearmana (rs) dla skali rangowych. Analiz dokonano z użyciem programu statystycznego 

PQStat (PQStat Software, wersja 1.8.2, Poznań, Polska) oraz pakietu MS OFFICE (Excel 

2016). Analiza statystyczna wyników oceny organoleptycznej oraz zawartości wartości 

odżywczej i tekstury została wykonana przy użyciu jednoczynnikowej analizy wariancji 

dla  powtarzalnych pomiarów (ANOVA). Dla uzyskanych wyników obliczono także średnią 

oraz medianę.  

3.1.2 Model Fishbeina  

Do określenia postaw konsumentów wobec tofu sojowego i konopnego wykorzystano 

wieloatrybutowy model Fishbeina. Model ten zakłada, że postawa wobec produktu opiera 

się  na wiedzy dotyczącej zarówno samego produktu jak i jego atrybutów (Costa-Fonta i in., 

2008). Przekonania jednostki na temat konkretnego obiektu postawy (w tym przypadku tofu 

sojowego i konopnego) są ważone i sumowane, aby uzyskać wskaźnik postawy, co zostało 

zaprezentowane przez poniższe równanie (1) (Denk, 2016), (Carvalho, 2008):  

Ao = ∑bi·ei,    (1) 

gdzie:  

Ao- stosunek/postawa konsumenta do przedmiotu, 
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bi- siła przekonania jednostki, że przedmiot ma atrybut,  

ei- ocena atrybutu  

n- liczba istotnych atrybutów/przekonań na temat obiektu. 

 

Listę atrybutów, która została wykorzystania do zbadania postaw zgodnie z modelem 

Fishbeina, sporządzono na podstawie danych zawartych w literaturze oraz odpowiedzi 

respondentów, które otrzymano podczas przeprowadzonych wywiadów. U Bechtold i Abdulai 

(2014) badane zostały preferencje funkcjonalnych cech produktów mlecznych, gdzie 

jako atrybuty została użyta cena, składniki odżywcze (funkcjonalne) oraz właściwości 

prozdrowotne. Z kolei (Hermaniuk, 2018) badał postawy i zachowania na rynku ekologicznych 

produktów żywnościowych, a dla respondentów ważny był smak, pozytywny wpływ 

na zdrowie oraz zawartość witamin i składników mineralnych. Jako czynniki, które mogłyby 

zwiększyć konsumpcję ekologicznych produktów żywnościowych przez ankietowanych 

wskazane zostały: niższa cena, łatwiejsza dostępność oraz lepsze opakowanie. W badaniach 

Staniewskiej i in. (2016) ankietowani wyrażali swoje opinie na temat wpływu obniżonej 

zawartości cukru na postrzeganie takich cech żywności jak m. in.: smak, skład produktu, 

wygląd oraz jakość. Postawy, preferencje i zachowania zakupowe w stosunku do żywności 

ekologicznej zostały sprawdzone przez (Vijith, 2020), a atrybutami które badano były 

m.in. wartość odżywcza, przyjazność dla środowiska, brak pestycydów, smak oraz cena.  

Dokonano adaptacji wieloatrybutowego modelu Fishbeina i połączono go z teorią 

planowanego zachowania. Subiektywne normy odnoszą się do postrzegania przez 

konsumentów opinii ludzi, związanych z tym, czy dane działanie (zakup tofu 

sojowego/z konopi) powinno zostać podjęte. Im konsumenci przejawiają bardziej pozytywne 

postawy i  normy względem produktu, tym silniejsza intencja danego zachowania (Szmigielska 

i in., 2012).  
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.  

Rysunek 9. Schemat modelu MODE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Gao, 2010; Michałkiewicz, 2020; Ajzen i Fishbein, 2005) 

 

Jego istota polega na wskazaniu odpowiedzi na pytanie czy proces kształtujący relację 

postawa–zachowanie jest spontaniczny (bazujący na posiadanych wcześniej postawach 

i  ich  dostępności w pamięci) czy refleksyjny (gdy istnieje zarówno motywacja jak i możliwość 

celowego działania, brak skupienia się na istniejących wcześniej postawach) (Michałkiewicz, 

2020). Jeśli konsument nie posiada motywacji lub możliwości celowego działania, dokonuje 

działania wyłącznie bazując na aktywowanej postawie (Fazio, 1990; Smith i Terry, 2003). 

Ludzie w kontakcie z danym obiektem postawy, dokonują oceny w oparciu o pierwszą myśl 

na jego temat (Gruszczyńska-Malec i Rutkowska, 2012). Z kolei automatyczna aktywacja 

postawy następuje wtedy, gdy powstał silny związek pomiędzy obiektem, a jego pozytywną, 

bądź negatywną oceną (Ajzen i Fishbein, 2005). Model ten może być stosowany w  różnych 

kontekstach, m.in. podejmowaniu decyzji zdrowotnych, edukacji, perswazji politycznej, 
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a także uprzedzeniach i stereotypach (Ellithorpe, 2020). Był wykorzystany także przez Gao 

(2010) do pomiaru intencji konsumentów co do prawdopodobieństwa wyboru restauracji 

serwującej ostrygi lub powtórnej wizyty.  

3.1.4 Sposób określenia wielkości badanej próby 

Wielkość próby badanej określono na podstawie Wzoru 2.  

 

 (2) 

gdzie:  

N min – minimalna liczebność próby, 

NP- wielkość populacji, z której badana jest próba, 

α – poziom ufności dla wyników, wartość wyniku Z w rozkładzie normalnym dla założonego 

poziomu istotności, 

f- wielkość frakcji, 

e- założony błąd maksymalny, wyrażony w licznie ułamkowej 

(Więckowska, 2010). 

Na podstawie Wzoru 2 obliczono minimalną liczebność próby, zarówno 

dla kwestionariusza ankiety zastosowanej w etapie I jak i kwestionariusza ankiety w etapie II. 

Ankieta II dotycząca preferencji spożywania tofu przeznaczona była jedynie dla województwa 

dolnośląskiego, dlatego na  potrzeby obliczeń zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego 

we Wrocławiu, przyjęto stan ludności województwa dolnośląskiego na dzień 31.12.2019 roku 

tj. 2 900,2 tys. Natomiast ankieta badająca nastawienie konsumentów do tofu sojowego 

oraz tofu konopnego skierowana była do osób z całej Polski. Do obliczenia wielkości próby 

badanej przyjęto stan ludności Polski w 2019 roku podany przez Główny Urząd Statystyczny. 

Stan ludności Polski podany w  tablicach Rocznika Demograficznego to 38 382 576 

(www.stat.gov.pl). 
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3.1.5 Wywiady  

Przed przystąpieniem do przygotowywania kwestionariusza badania ankietowego 

w etapie I, podobnie jak (Singh, 2014) przeprowadzono wywiady z 10 osobami z przedziału 

wiekowego 18-55 lat spożywającymi tofu. Pytania były podzielone na kilka segmentów, które 

badały: świadomość, wiedzę, motywację, odczucia, doświadczenia i potrzeby. Pojawiły 

się także pytania odnoszące się do problemów występujących przy zakupie oraz dotyczących 

ulepszenia produktu. Na podstawie informacji zwrotnych sporządzono listę atrybutów, 

na które respondenci najbardziej zwracają uwagę podczas zakupu tofu. Bazując na przeglądzie 

literatury oraz odpowiedziach respondentów, wytypowano 10 stwierdzeń badających ważność 

cech oraz 10 stwierdzeń, które miały na celu zbadanie nastawienia konsumentów. Te same 

stwierdzenia wykorzystano zarówno dla tofu sojowego jak i konopnego.  

3.1.6 Kwestionariusz ankiety (Etap I) 

W etapie I sondaż ankietowy został przeprowadzony za pomocą ustrukturyzowanego 

kwestionariusza ankiety i skierowany był do osób kupujących oraz spożywających tofu (Vijith, 

2020). Kwestionariusz stworzono w aplikacji ankiet programu MSOffice 365. Badanie 

przeprowadzono techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviews), zgodnie z którą, 

respondenci wypełniali ankiety w formie elektronicznej. Wygenerowany link 

do kwestionariusza umieszczono w mediach społecznościowych, m.in. na portalu Facebook 

w  grupach np. skupiających ludzi wokół weganizmu, wegetarianizmu czy zdrowego 

odżywiania oraz rozesłano do osób kupujących i spożywających tofu. Badanie miało na celu 

sprawdzenie postaw konsumentów w odniesieniu do tofu sojowego i konopnego, zbadanie 

prawdopodobieństwa zakupu tofu konopnego oraz zebranie informacji dotyczących 

nastawienia respondentów do wykorzystania nasion konopi w żywności. Kwestionariusz 

rozpoczynał się pytaniem kontrolnym, potwierdzającym spożywanie tofu przez daną osobę, 

natomiast ostatnia część obejmowała pytania dotyczące cech socjodemograficznych 

związanych z płcią, wiekiem, wykształceniem, miejscem zamieszkania oraz średnim 

miesięcznym dochodem uczestników badania w etapie I. Do pomiaru postaw wykorzystano 

7  stopniową skalę Likerta. Każde ze wspomnianych stwierdzeń zawierało szacunkową 

zrównoważoną skalę porządkową z nadanymi porządkującymi wartościami liczbowymi 

(wzorzec reakcji badanego) (Sagan, 2004). Respondenci oceniali każdy atrybut oddzielnie 

(Carvalho, 2008), przypisując mu rangę według następującej skali:  
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1-Zdecydowanie nie jest ważne, 

2-Nie jest ważne, 

3-Raczej nie jest ważne, 

4 -Nie mam zdania, 

5- Raczej jest ważne, 

6- Jest ważne, 

7- Zdecydowanie jest ważne.  

Siłę przekonań uczestników badania zmierzono wykorzystując poniższe stwierdzenia:  

1- Całkowicie się nie zgadzam, 

2- Nie zgadzam się, 

3- Raczej się nie zgadzam, 

4- Nie mam zdania, 

5- Raczej się zgadzam, 

6- Zgadzam się, 

7- Całkowicie się zgadzam.  

Natomiast do oceny prawdopodobieństwa w modelu MODE przygotowana była poniższa skala 

(4 stopniowa): 

1- Zdecydowanie nie rozważyłabym/rozważyłbym zakupu, 

2- Prawdopodobnie nie rozważyłabym/rozważyłbym zakupu, 

3- Prawdopodobnie rozważyłbym/rozważyłabym zakup, 

4- Zdecydowanie rozważyłabym/rozważyłbym zakup.  

3.1.7 Kwestionariusz ankiety (Etap II) 

Badanie to, mające na celu zbadanie preferencji dotyczących spożywania tofu 

przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ustrukturyzowanego (Vijith, 2020), techniką 

CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Do przygotowania kwestionariusza ankiety 

wykorzystano aplikację ankiet programu MSOffice 365, a w nim pojawiły się zarówno pytania 

jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Pytania, w których 

respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź oraz zasugerować własną, miały 

na celu zebranie możliwie największej ilości informacji. Pytanie otwarte dotyczące nastawienia 
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do słodkiej wersji smakowej pozwoliło uzyskać informacje od respondentów bez sugerowania 

odpowiedzi. Do zebrania danych, podobnie jak w etapie I wykorzystano grupy tematyczne 

w mediach społecznościowych. Kwestionariusz ten skierowany był jedynie do osób 

z województwa dolnośląskiego, dlatego też zastosowano takie kryterium przy wyborze 

odpowiednich grup (np. „Weganie i Wegetarianie Wrocław”, „Weganizujemy Wrocław”).  

3.1.8 Charakterystyka grupy badanej (Etap I) 

Biorąc pod uwagę płeć respondentów, największy odsetek stanowiły kobiety (79,74%). 

Zdecydowana większość ankietowanych to osoby z miast powyżej 100 000 mieszkańców 

(zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn) i województwa dolnośląskiego (najwięcej 

wskazań w przypadku kobiet) oraz mazowieckiego (najwięcej odpowiedzi w przypadku 

mężczyzn). Najmniejszy odsetek odpowiedzi odnotowano w województwie lubuskim (jedynie 

1,30%). Odpowiedzi dotyczące średniego miesięcznego dochodu netto rozkładały się w miarę 

równomiernie, jednak najwięcej wskazań uzyskano od osób z dochodem netto od 2 000 

do  2  999 zł miesięcznie (22,08%), przy czym w podziale na płeć, dochód mężczyzn był 

zdecydowanie wyższy. Odpowiedzi ankietowanych z wykształceniem wyższym (50,91%) 

oraz średnim (43,12%) stanowiły 94,03%, a w związku z małą liczbą osób z wykształceniem 

gimnazjalnym (3,65%), podstawowym (1,56%) oraz zasadniczym zawodowym (0,78%), 

zostały one na potrzeby obliczeń włączone do grupy reprezentującej osoby ze średnim 

wykształceniem. Tym samym analizowano dwie grupy: wykształcenie średnie (49,09%) 

oraz wykształcenie wyższe (50,91%). Ankietowani w 69,09% to osoby z przedziału 

wiekowego 21-35 lat (zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn uzyskano największą liczbę 

odpowiedzi). W przedziale poniżej 21 lat dominowały kobiety, a osoby w wieku powyżej 49 

lat stanowiły niewielki odsetek (0,78%). Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w Tabeli 

6. Analizując otrzymane dane demograficzne, można wstępnie zdefiniować rynek docelowy – 

są to osoby w przedziale wiekowym 21-35 lat, osoby z wykształceniem wyższym, osoby 

o  dochodzie netto od 2 000 - 2 999 zł miesięcznie oraz osoby z miast powyżej 100 000 

mieszkańców z województw dolnośląskiego i mazowieckiego. 
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Tabela 6. Dane demograficzne badanej grupy respondentów z podziałem na płeć (Etap I) 

Dane demograficzne 

 

Kobieta (N=307) Mężczyzna (N=78) Ogółem (N=385) 

N [%] N [%] N [%] 

Wiek 

Poniżej 21 lat 75 24,43 6 7,69 81 21,04 

21-35 lat 204 66,45 62 79,49 266 69,09 

36-49 lat 26 8,47 9 11,54 35 9,09 

Powyżej 49 lat 2 0,65 1 1,28 3 0,78 

                                                 Wykształcenie   

Podstawowe 5 1,63 1 1,28 6 1,56 

Gimnazjalne 11 3,58 3 3,85 14 3,64 

Zasadnicze zawodowe 3 0,98 0 0,00 3 0,78 

Średnie 137 44,63 29 37,18 166 43,12 

Wyższe 151 49,19 45 57,69 196 50,91 

Dochód 

Poniżej 1 000 zł 70 22,80 11 14,10 81 21,04 

1 000 - 1 999 zł 51 16,61 2 2,56 53 13,77 

2 000 - 2 999 zł 73 23,78 12 15,38 85 22,08 

3 000 - 3 999 zł 44 14,33 12 15,38 56 14,55 

4 000 - 5 000  zł 33 10,75 15 19,23 48 12,47 

Powyżej 5 000 zł 36 11,73 26 33,33 62 16,10 

Miejsce zamieszkania 

Wieś 51 16,61 3 3,85 54 14,03 

Miasto poniżej 5 tysięcy mieszkańców 10 3,26 1 1,28 11 2,86 

Miasto 5 000- 19 999 mieszkańców 36 11,73 4 5,13 40 10,39 

Miasto 20 000- 100 000 mieszkańców 44 14,33 13 16,67 57 14,81 

Miasto powyżej 100 000 mieszkańców 166 54,07 57 73,08 223 57,92 

Województwo 

dolnośląskie 63 20,52 15 19,23 78 20,26 

kujawsko-pomorskie 18 5,86 1 1,28 19 4,94 

lubelskie 14 4,56 2 2,56 16 4,16 

lubuskie 3 0,98 2 2,56 5 1,30 

łódzkie 16 5,21 3 3,85 19 4,94 

małopolskie 22 7,17 7 8,97 29 7,53 

mazowieckie 47 15,31 16 20,51 63 16,36 

opolskie 5 1,63 2 2,56 7 1,82 

podkarpackie 4 1,30 4 5,13 8 2,08 

podlaskie 9 2,93 1 1,28 10 2,60 

pomorskie 23 7,49 6 7,69 29 7,53 

śląskie 39 12,70 9 11,54 48 12,47 

świętokrzyskie 5 1,63 1 1,28 6 1,56 

warmińsko-mazurskie 6 1,95 0 0,00 6 1,56 

wielkopolskie 23 7,49 7 8,97 30 7,79 

zachodniopomorskie 10 3,26 2 2,56 12 3,12 

Źródło: opracowanie własne 
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3.1.9 Charakterystyka grupy badanej (Etap II) 

Część ankiety odnosząca się do cech demograficzno-społecznych pozwoliła 

na uzyskanie informacji dotyczących wieku, płci, dochodu oraz miejsca zamieszkania 

respondentów (Tabela  7). Poprawnie wypełnione kwestionariusze ankiety uzyskano 

od 84 mężczyzn oraz 302 kobiet (odpowiednio 78,24% oraz 21,76%). Zarówno wśród kobiet 

jak i mężczyzn dominowali respondenci z przedziału wiekowego 21-30 lat. Mężczyźni 

deklarowali wyższy dochód (26,19% ankietowanych z dochodem powyżej 5 000 zł), 

w porównaniu do kobiet (46,36% kobiet deklarowało dochód 1 000 - 2 999 zł). Ankietowani 

zamieszkiwali głównie miasta powyżej 500 000 mieszkańców. 

Tabela 7. Dane demograficzne badanej grupy respondentów z podziałem na płeć (Etap II) 

Dane demograficzne 

 

Kobieta N=302 

(78,24%) 

Mężczyzna N=84 

(21,76%) 

Ogółem N=386 

(100%) 

N [%] N [%] N [%] 

Wiek 

Do 20 lat 27 6,99 7 1,81 34 8,81 

21-30 lat 212 54,92 56 14,51 268 69,43 

31- 40 lat 42 10,88 15 3,89 57 14,77 

41-50 lat 17 4,40 6 1,55 23 5,96 

51-60 lat 1 0,26 0 0,00 1 0,26 

61 lat i więcej 3 0,78 0 0,00 3 0,78 

Dochód 

Poniżej 1 000 zł 53 13,73 15 3,89 68 17,62 

1 000 - 1 999 zł 70 18,13 10 2,59 80 20,73 

2 000 - 2 999 zł 70 18,13 16 4,15 86 22,28 

3 000 - 3 999 zł 46 11,92 9 2,33 55 14,25 

4 000 - 5 000 zł 25 6,48 12 3,11 37 9,59 

Powyżej 5 000 zł 38 9,84 22 5,70 60 15,54 

Miejsce zamieszkania 

Wieś 46 11,92 10 2,59 56 14,51 

Miasto do 100 000 mieszkańców 46 11,92 9 2,33 55 14,25 

Miasto od 100 000 do 200 000 

mieszkańców 
18 4,66 4 1,04 22 5,70 

Miasto od 200 000 do 300 000 

mieszkańców 
13 3,37 4 1,04 17 4,40 

Miasto od 300 000 do 400 000 

mieszkańców 
11 2,85 6 1,55 17 4,40 

Miasto powyżej 400 000 mieszkańców 168 43,52 51 13,21 219 56,74 

Źródło: Opracowanie własne. 
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a następnie miareczkowano mianowanym roztworem kwasu chlorowodorowego. Zawartość 

białka obliczono za pomocą Wzoru 3: 

wp=wN·6,38    (3),  

gdzie: 

wp- zawartość białka surowego w próbce [%],  

wN- zawartość azotu w próbce [%].  

Natomiast zawartość azotu obliczono według Wzoru 4: 

wn= 
1,4007·(𝑉𝑠−𝑉𝑏)·𝑀𝑡

𝑚
   (4),  

gdzie: 

wn- zawartość azotu w próbce wyrażona ułamkiem masowym w procentach,  

Vs- objętość mianowanego roztworu kwasu chlorowodorowego, zużytego do miareczkowania 

[ml], 

Vb- objętość mianowanego roztworu kwasu chlorowodorowego zużytego w próbie ślepej [ml], 

Mt- wartość liczbowa molarności mianowanego roztworu kwasu chlorowodorowego, 

m- masa próbki [g],  

6,38- ogólnie przyjęty współczynnik do przeliczania zawartości azotu surowego białka 

mlecznego. 

Błonnik pokarmowy 

Ogólna zawartość błonnika pokarmowego została wyznaczona za pomocą testów 

112979 Bioquant® Total Dietary Fibre Reagent Kit; Merck, Darmstadt, Niemcy, podobnie 

jak (Grausgruber i in., 2004). Wartości podano w procentach.  

Tłuszcz całkowity 

Tłuszcz całkowity został oznaczony na podstawie normy PN-A-79011-4:1998 

z  wykorzystaniem metody Soxleta, polegającej na ekstrakcji tłuszczu eterem naftowym 

przez 6 godzin i wagowym oznaczeniu całości po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika. 

Wartości obliczono na podstawie Wzoru (5): 

X=
𝑚2−𝑚1

𝑚
· 100   (5),  
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 gdzie: 

m-masa próbki wytworzonego tofu konopnego [g], 

m1- masa kolby [g], 

m2- masa kolby z tłuszczem [g].  

Zawartość tłuszczu całkowitego podano w %.  

Kwasy tłuszczowe nasycone 

Do oznaczenia kwasów tłuszczowych nasyconych wykorzystano metodę 

chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID). Gaz nośny (hel), 

przepływ gazu nośnego (0,50 ml/min), stosunek dzielenia strumienia w dozowniku (Split: 

20:1), użyto kolumny kapilarnej polarnej Zebron ZB-FAME, o wymiarach 

60m x 0,25 mm x 0,20 µm. Czas analizy wynosił 40 minut. 

Popiół ogólny 

Zawartość popiołu oznaczono zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN ISO 

2171:2010 „Ziarno zbóż nasiona roślin strączkowych i ich przetwory. Oznaczenie zawartości 

popiołu metodą spalania”. Metoda polega na spalaniu badanej próbki aż do zakończenia 

spalania materii organicznej, a otrzymywana pozostałość została ważona. Wartości podano 

w  procentach. 

Węglowodany ogółem 

Węglowodany zostały oznaczone metodą Lane-Eynona, opisanej w normie PN-A-

74108-1996, a oznaczenie za pomocą tej metody polegało na redukcji miedzi w mieszaninie 

płynów Fehlinga I i Fehlinga II przez cukry zawarte w próbce tofu konopnego 

i  domiareczkowaniu standardowym roztworem sacharozy do całkowitego przeprowadzenia 

miedzi dwuwartościowej w jednowartościową, za pomocą wskaźnika błękitu metylenowego.  

Procentową zawartość cukru w przeliczeniu na suchą masę obliczono według poniższego 

wzoru: 

x=
𝑠·𝑟·100·100

𝑔(100−𝑤)
    (6),  

gdzie: 

s-ilość sacharozy w roztworze wziętym do analizy,  
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r- wielokrotność rozcieńczenia,  

g- masa próbki tofu [g],  

w- wilgotność próbki tofu [%].  

Węglowodany przyswajalne 

Węglowodany przyswajalne oznaczono metodą miareczkową (Luffa Schoorla), 

polegającej na redukcji przez cukry redukujące obecne w roztworze, jonów Cu (II) 

(w  środowisku zasadowym) które znajdują się w odczynniku Luffa Schoorla (Klepacka, 2005). 

Wynik został zaprezentowany w %. 

Wartość energetyczna  

Wartość energetyczną obliczono na podstawie normy PN-A-82350:1996 p.3.6.8. 

„Mrożone wyroby kulinarne. Obliczanie wartości odżywczej na podstawie składu 

chemicznego”. Wynik podano w kJ/100g oraz kcal/100g.  

Wartość energetyczną obliczono według Wzoru 7:  

Ec=4(W+B)+9T    (7),  

gdzie: 

W-zawartość węglowodanów [% masowych],  

B- zawartość białka [% masowych],  

T – zawartość tłuszczu [% masowych],  

4- współczynnik energetyczny Atwatera dla białek i węglowodanów [kcal/1g], 

9- współczynnik energetyczny Atwatera dla tłuszczu [kcal/1g].  

Wartości te przeliczono także na kilodżule zgodnie ze Wzorem 8: 

 

     Ej= Ec·4,1868   (8),  

gdzie: 

Ec- wartość energetyczna wyrażona w kcal,  

4,1868 – współczynnik przeliczeniowy kcal na kJ,  

Ec – wartość energetyczna 100g produktu wyrażona w kcal.  
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Suplement  

 

Tabela (1S). Średnie odpowiedzi oceny organoleptycznej wybranych wariantów smakowych 

tofu konopnego.  

 

Kod Smak Średnia Smak Zapach Wygląd Tekstura 

Ogólna 

akceptowalność 

1. Naturalny z 

solą 2.77 2.44a,b 2.94b,c 3.35a,b 3.12a 2.82a,b,c 

2. Naturalny 2.72 2.35a 2.29a 3.06a 3.35a,b,c 2.53a 

3. Naturalny z 

prażonymi 

ziarnami 2.85 2.53a,b 2.82a,b 3.06a 3.18a,b 2.50a,b 

4. Suszone 

pomidory i 

czosnek 3.94 3.97e 4.12e 4.06c 3.76c 3.76e 

5. Kakao i 

banan 3.68 3.44c,d,e 3.94d,e 3.65a,b,c 3.76c 3.59d,e 

6. Jabłka 

prażone 

ziarna i 

cynamon 3.70 3.71d,e 3.88d,e 3.24a,b 3.82c 3.85e 

7. Kakao i miód 3.44 3.06b,c 3.41b,c,d 3.82b,c 3.71b,c 3.18b,c,d 

8. Wanilia i 

miód 3.48 3.24c,d 3.53c,d,e 3.47a,b,c 3.82c 3.32c,d,e 

*litery w tych samych kolumnach oznaczają wyniki istotne statystycznie (zapach p<0,000001, smak p<0,000001, 

tekstura p=0,044183, wygląd p= 0,018032, ogólna akceptowalność p=0,00002) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Arkusz ankiety nr 1 

Ankieta badająca postawy konsumentów względem tofu sojowego oraz tofu konopnego 

 

Dzień dobry, 

Niniejsza ankieta skierowana jest do osób spożywających i kupujących tofu, a jej celem jest porównanie 

postaw konsumentów do tofu sojowego i konopnego, a także zmiennych wpływających na ich zakup. 

Jeśli nie próbowali nigdy Państwo tofu konopnego, bardzo proszę o wyobrażenie sobie, jakby według 

Państwa taki produkt miał wyglądać oraz jakie cechy byłyby dla Państwa istotne przy zakupie 

nieznanego produktu tego typu, którego głównym surowcem są nasiona konopi. 

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane do napisania pracy. 

Proszę o uważne przeczytanie instrukcji przed udzieleniem odpowiedzi. 

Bardzo dziękuję za udział w ankiecie. 

 

1.Czy kiedykolwiek jadł/a Pan/Pani tofu ? 

TAK 

NIE 

 

2. Jak często w przeciągu ostatniego miesiąca spożywał/spożywała Pan/Pani tofu ? 

Codziennie  

Kilka razy w tygodniu  

1-3 razy w miesiącu 

Rzadziej niż raz w miesiącu   

 

3. Czy jadł/jadła Pan/Pani kiedyś tofu konopne ? 

TAK 

NIE 

 

4. Co Pan/Pani sądzi o wykorzystaniu nasion konopi w żywności ? 

Pytanie otwarte 

 

5. Korzystając z poniższej skali, bardzo proszę o wybranie stwierdzenia, które najlepiej opisuje w 

Państwa odczuciu ważność każdej cechy przy zakupie tofu sojowego. 

 

1-Zdecydowanie nie jest ważne 

2-Nie jest ważne 

3-Raczej nie jest ważne 

4 -Nie mam zdania 

5- Raczej jest ważne 

6- Jest ważne 

7- Zdecydowanie jest ważne 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
Cena          
Jakość         
Smak         
Wygląd opakowania         
Wartość odżywcza         
Właściwości prozdrowotne         
Dostępność zakupu         
Zapach         
Tekstura         
Skład         

 

 

6.Korzystając z poniższej skali bardzo proszę o wybranie stwierdzenia, które najlepiej opisuje jakie 

Pana/Pani zdaniem powinno być tofu sojowe. 

 

1- Całkowicie się nie zgadzam 

2- Nie zgadzam się 

3- Raczej się nie zgadzam 

4- Nie mam zdania 

5- Raczej się zgadzam 

6- Zgadzam się 

7- Całkowicie się zgadzam 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Mieć przystępną cenę        
Być dobrej jakości        

Być dostępne w różnych wariantach smakowych        
Mieć przyciągające uwagę opakowanie        
Cechować się dużą zawartością białka        

Zawierać składniki posiadające właściwości prozdrowotne        
Być dostępne do zakupu zarówno stacjonarnie jak i przez 

sklep internetowy 
       

Mieć przyjemny zapach        

Mieć twardą teksturę        

Mieć naturalny skład        

 

7. Korzystając z poniższej skali, bardzo proszę o wybranie stwierdzenia, które najlepiej opisuje w 

Państwa odczuciu ważność każdej cechy przy zakupie tofu konopnego (jeśli nie kupowali Państwo 

nigdy tofu konopnego, proszę o wskazanie, jakie cechy byłyby dla Państwa istotne gdyby Państwo 

chcieli kupić nieznany produkt typu tofu, którego głównym surowcem są nasiona konopi). 

 

1-Zdecydowanie nie jest ważne 

2-Nie jest ważne 

3-Raczej nie jest ważne 

4 -Nie mam zdania 

5- Raczej jest ważne 
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6- Jest ważne 

7- Zdecydowanie jest ważne 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Cena          
Jakość         
Smak         
Wygląd opakowania         
Wartość odżywcza         
Właściwości prozdrowotne         
Dostępność zakupu         
Zapach         
Tekstura         
Skład         

 

8. Korzystając z poniższej skali, bardzo proszę o wybranie stwierdzenia, które najlepiej opisuje jakie 

Pana/Pani zdaniem powinno być tofu konopne (jeśli nie kupowali Państwo nigdy tofu konopnego, 

proszę o wskazanie jakie według Państwa powinno mieć cechy tofu, którego głównym surowcem są 

nasiona konopi). 

 

1- Całkowicie się nie zgadzam 

2- Nie zgadzam się 

3- Raczej się nie zgadzam 

4- Nie mam zdania 

5- Raczej się zgadzam 

6- Zgadzam się 

7- Całkowicie się zgadzam 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Mieć przystępną cenę        
Być dobrej jakości        

Być dostępne w różnych wariantach smakowych        
Mieć przyciągające uwagę opakowanie        
Cechować się dużą zawartością białka        

Zawierać składniki posiadające właściwości prozdrowotne        
Być dostępne do zakupu zarówno stacjonarnie jak i przez 

sklep internetowy 
       

Mieć przyjemny zapach        
Mieć twardą teksturę        
Mieć naturalny skład        

 

9. Korzystając z poniższej skali, bardzo proszę o wybranie do każdego zdania stwierdzenia, które 

najlepiej opisuje jakie jest prawdopodobieństwo zakupu przez Pana/Panią tofu konopnego. 
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1- Zdecydowanie nie rozważyłabym/rozważyłbym zakupu 

2- Prawdopodobnie nie rozważyłabym/rozważyłbym zakupu 

3- Prawdopowobnie rozważyłbym/rozważyłabym zakup 

4- Zdecydowanie rozważyłabym/rozważyłbym zakup 

 1 2 3 4 
Dostępna słodka wersja smakowa/interesujące zestawienie smakowe     

Wysoka zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych     
Informacja na opakowaniu „bez GMO”     

Promocja w sklepie     
Brak alergenów w składzie     

Wyższa zawartość białka w porównaniu z ostatnio zakupionym tofu     
Informacja na opakowaniu o wyprodukowaniu z surowców pochodzących z 

ekologicznych upraw 
    

Polecenie przez znajomych     

 

10. Płeć 

Kobieta 

Mężczyzna  

 

11.Wiek 

Poniżej 21 lat 

21-35 lat 

36-49 lat 

Powyżej 49 lat  

 

12.Jaki jest Pana/Pana średni miesięczny dochód netto ?  

Poniżej 1000 zł  

1000-1999 zł  

2000-2999 zł  

3000-3999 zł  

4000-4999 zł 

Powyżej 5000 zł  

 

13.Wykształcenie  

Podstawowe 

Gimnazjalne 

Zasadnicze zawodowe  

Średnie 

Wyższe 
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14.Województwo 

 

dolnośląskie 

kujawsko-pomorskie 

lubelskie 

lubuskie 

łódzkie 

małopolskie 

mazowieckie 

opolskie 

podkarpackie 

podlaskie 

pomorskie 

śląskie 

świętokrzyskie 

warmińsko-mazurskie 

wielkopolskie 

zachodniopomorskie 

 

15.Wielkość miejsca zamieszkania  

Wieś 

Miasto poniżej 5 000 mieszkańców 

Miasto 5 000- 19 999 mieszkańców  

Miasto 20 000-100 000 mieszkańców  

Miasto powyżej 100 000 mieszkańców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 

 

Arkusz ankiety nr 2 

 

Dzień dobry! 

Ankieta skierowana jest do osób spożywających tofu i ma na celu zbadanie preferencji. Ankieta jest 

anonimowa, zawiera parę pytań i wypełnienie jej powinno zająć Państwu maksymalnie parę minut. 

Z góry bradzo dziękuję za poświęcony czas. 

 

1.Płeć 

Kobieta 

Mężczyzna 

 

2.Wiek 

do 20 lat 

21-30 lat 

31-40 lat 

41-50 lat 

51-60 lat 

61 lat i więcej 

 

3.Wielkość miejsca zamieszkania 

Wieś 

Miasto do 100 000 mieszkańców 

Miasto od 100 001 do 200 000 mieszkańców 

Miasto od 200 001 do 300 000 mieszkańców 

Miasto od 300 001 do 400 000 mieszkańców 

Miasto powyżej 400 000 mieszkańców 

 

4. Jaki jest Pani/Pana średni miesięczny dochód netto ? 

Poniżej 1000 zł 

1000-2000 zł 

2000-3000 zł 

3000-4000 zł 

4000-5000 zł 

Powyżej 5000 zł 

 

5.Czy Pani/Pan jest na jakiejś diecie ? 

Na żadnej 

Wegetariańskiej 

Wegańskiej 

Inne (możliwość wskazania własnej odpowiedzi) 

 

6. Jak często Pani/Pan spożywa tofu? 

Codziennie 



 

179 

 

Kilka razy na tydzień 

Raz na tydzień 

Raz na miesiąc 

Rzadziej niż raz na miesiąc 

 

7. Jaką konsystencję tofu Pani/Pan preferuje ? 

Tofu twarde 

Tofu jedwabiste 

 

8. Jaki rodzaj tofu Pani/Pan preferuje ? 

Tofu naturalne 

Wędzone 

Marynowane 

Z dodatkami 

 

9*.Jakie dodatki w tofu Pani/Pan preferuje ? 

Zioła  

Czarnuszka 

Pomidory/pomidory suszone 

Szczypiorek 

Oliwki 

Czosnek 

Chili 

Inne (możliwość wskazania własnej odpowiedzi) 

 

10*. Do przygotowania jakich dań używa Pani/Pan tofu ? 

Spożywam samodzielnie 

Dodaję do tofurnicy 

Do sałatek 

Do deserów 

Jako dodatek do dań głównych 

Do kanapek 

Do dań z grilla 

Inne (możliwość wskazania własnej odpowiedzi) 

 

11. Jakiego tofu brakuje Państwu na rynku? 

Wykonanego z innego składnika niż soja 

Z niecodziennymi dodatkami 

W wesji słodkiej 

Tofu probiotycznego 

Nie brakuje 

 

12. Czy byliby Państwo chętni na spróbowanie tofu w wersji słodkiej ? Jeśli tak, to w jakich wariantach 

smakowych? 

Pytanie otwarte 
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13. Gdzie Pani/Pan kupuje tofu? 

Przez internet 

W supermarkiecie/hipermarkecie 

W stacjonarnych sklepach ze zdrową żywnością 

W osiedlowym sklepie 

Produkuję samodzielnie 

Inne (możliwość wskazania własnej odpowiedzi) 

 

14*. Na co Pani/Pan zwraca uwagę przy zakupie tofu ? 

Na cenę 

Na wygląd opakowania 

Na skład 

Na wagę  

Na kaloryczność  

Na to czy produkt jest ekologiczny 

Na markę 

 

*pytania wielokrotnego wyboru 

 

 


