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Analysis of consumer preferences in choosing and purchasing butter 
Summary

The aim of this study was to analyse consumer preferences in choosing and purchasing butter. A survey was conducted in 
February 2017. A group of 228 respondents, aged 18 to 57+, completed a questionnaire with 22 questions. The first part of 
the questionnaire consisted of socio-demographic questions, while the second part concerned the volume and breakdown 
of butter consumption, frequency of purchase, consumer loyalty towards producers, place of purchase, important organo-
leptic traits, and factors determining their choice and purchase. The results of the questionnaire indicate that respondents 
often buy and consume butter, and that in purchasing it they are guided by its price, taste, composition and expiry date. 
According to the respondents, the most important advantages of butter are its taste, its health-promoting properties, and 
the fact that it is a natural product.
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Wełna jest surowcem naturalnym, który od tysięcy lat jest 
wykorzystywany i ceniony przez człowieka. Liczne badania 
wykazują, że posiada ona właściwości pozytywnie wpływa-
jące na zdrowie i samopoczucie, dlatego z powodzeniem 
stosowana jest w rehabilitacji leczniczej oraz profilaktyce. 
Surowiec ten można uzyskać przede wszystkim od owiec, 

ale także od lam, alpak, wikuni, kóz (rasy kaszmirskiej oraz 
angorskiej), wielbłądów czy królików angorskich [16]. Dzięki 
swoim charakterystycznym właściwościom (sprężystości, 
długości, wytrzymałości, karbikowaniu, grubości) nadaje się 
do produkcji wyrobów włókienniczych, które mają szerokie 
zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Długość wełny 
owczej jest zależna od rasy owiec, ich żywienia, odrostu 
wełny oraz wieku zwierząt i warunków ich utrzymania. Naj-
dłuższe włókna mają owce długowełniste, np. rasa angiel-
ska lincoln posiada włosy o długości do 40 cm, podczas gdy 
merynosy produkują wełnę najkrótszą, o maksymalnej dłu-
gości 14 cm [14]. Grubość włosa decyduje o jego przezna-
czeniu do późniejszego przerobu (wyroby czesankowe, 
zgrzebne czy produkcja filcu). Kolejnymi cechami wełny 
owczej jest wytrzymałość, czyli zdolność przeciwstawiania 
się sile rozrywającej oraz karbikowanie, które świadczy o 
sortymencie wełny i jej wartości technologicznej. Włókno 
wełny owczej jest dzięki keratynie odporne na działanie sła-
bych kwasów. Dopiero kwasy o wysokim stężeniu, działają-
ce w podwyższonej temperaturze, są w stanie zniszczyć 
wełnę. Z kolei związki zasadowe naruszają strukturę wełny, 
a przy temperaturze 80°C całkowicie topią włókno [11]. Weł-
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pewnia prawidłową wentylację, co skutkuje komfortem pod-
czas snu [6]. Wełna może być uznawana za produkt humano-
ekologiczny [17]. Wyroby humanoekologiczne nie wykazują 
szkodliwego działania na zdrowie oraz samopoczucie czło-
wieka, nie zawierają niebezpiecznych substancji chemicz-
nych [1]. 

Wyroby wełniane mają obecnie zastosowanie również w me-
dycynie, wspomagają leczenie chorób reumatycznych, niwe-
lują bóle kręgosłupa, zaburzenia krążenia, stany zapalne 
mięśni, dróg moczowych, zatok czołowych, pourazowe 
uszkodzenie nerwów obwodowych oraz posiadają właściwo-
ści antyalergiczne [6]. Zawartość lanoliny w żywej wełnie 
utrudnia rozwój bakterii i roztoczy. Produkty z runa owczego 
powodują, że mięśnie zmienione chorobowo poddawane są 
stałemu łagodnemu ciepłu, co poprawia krążenie, zmniejsza 
napięcie mięśni (pobudzanie zakończeń nerwowych) i uśmie-
rza ból [5]. Najczęściej wykorzystywane są wełniane koce 
i poduszki, śpiwory, a także kamizelki, skarpety oraz pasy 
lecznicze (nakolanniki, nałokietniki, pasy biodrowe). Biorąc 
pod uwagę właściwości wełny, produkty te można określać 
jako wyroby medyczne. 

Zastosowanie lanoliny

Nierozłącznym składnikiem wełny owczej jest tłuszczopot. 
Utrzymuje on wełnę w prawidłowym stanie, pełni funkcję 
ochronną przed czynnikami atmosferycznymi i mechanicz-
nymi oraz natłuszcza ją i działa bakteriostatycznie [18]. Za-
wartość tłuszczu w wełnie jest zależna od rasy owiec. Naj-
więcej produkują go merynosy (jego zawartość w wełnie 
sięga 14,33%), a najmniej karakuły (ok. 2%). Jest to miesza-
nina estrów kwasów tłuszczowych oraz wyższych alkoholi. 
Może przybierać barwę od jasnożółtej po brunatną. Nato-
miast pot to roztwór wodny soli oraz kwasów organicznych. 
Owce produkują go 132 g w ciągu godziny na powierzchni 1 m² 
skóry. Obie te substancje połączone razem tworzą emulsję. 
Biorąc pod uwagę zdolności do rozpuszczania, można ją po-
dzielić na łatwo i trudno rozpuszczalną. W tłuszczopocie ła-
two rozpuszczalnym dominuje pot oraz substancja tłuszczo-
wa mająca charakter oleisty. Skład frakcji tłuszczu zależy od 
rasy owiec, ich wieku, żywienia oraz warunków klimatyczno-
-geograficznych. Na tłuszcz okrywy włosowej owiec składa-
ją się estry wyższych kwasów tłuszczowych i woskowych 
oraz alkoholi alifatycznych (32-36%), wolne kwasy tłuszczo-
we (22-24%), sterole (24-33%) oraz niewielkie ilości kwasów 
hydroksylowych i soli [4, 12]. 

Lanolina jest otrzymywana w wyniku prania wełny. W prze-
myśle farmaceutycznym i kosmetycznym uważana jest za wy-
sokiej jakości surowiec pochodzenia zwierzęcego [12]. Moż-
na wyróżnić jej dwie postaci ‒ uwodnioną oraz bezwodną. 
Lanolina bezwodna to oczyszczona bezwodna woskowa 
substancja będąca mieszaniną estrów kwasów tłuszczo-
wych ze sterolami, m.in. z cholesterolem. Postać uwodniona 
zawiera dodatek wody, najczęściej jest to stosunek 25% 
wody do 75% tłuszczu. 

Z lanoliny produkuje się maści lecznicze zarówno dla lu-
dzi, jak i zwierząt oraz kosmetyki. Oprócz powszechnie zna-
nego wykorzystania tej substancji stosuje się ją do produkcji 
smarów, tuszów drukarskich, substancji mających nadać po-
łysk meblom. 

Kwestią sporną jest działanie alergiczne lanoliny. Takie 
działanie może wykazywać alkohol alifatyczny. Nie jest to do 
końca potwierdzone, gdyż z lanoliny mającej złożony skład 

na owcza charakteryzuje się także dużą elastycznością ‒ 
włókno jest zdolne powrócić po rozciągnięciu do stanu pier-
wotnego [9].

Obecnie wysoko cenionymi cechami wełny są: przepusz-
czalność powietrza, ognioodporność i zdolność wchłaniania 
wilgoci nawet do 33% masy. Ze względu na fakt, że wełna 
charakteryzuje się wysoką temperaturą zapłonu (ponad 
550°C), klasyfikuje się ją jako materiał trudnopalny i samo-
gasnący. Działanie ognia powoduje tylko miejscowe zwęgle-
nie, a nie powstanie płomienia i w efekcie pożaru. Dlatego 
ważnym elementem w ubiorze żołnierzy czy funkcjonariuszy 
służb mundurowych jest odzież oraz bielizna wykonana z ma-
teriałów trudnopalnych. Taka odzież chroni przed poparze-
niami oraz wysokimi temperaturami. Dzięki właściwościom 
termoregulacyjnym włókien, jest ona przeznaczona do no-
szenia podczas chłodniejszych okresów roku. Wełna absor-
buje wilgoć ze skóry, zapobiega rozwojowi bakterii odpowia-
dających za przykry zapach. Wraz z mieszanką włókien po-
liestrowych neutralizuje nieprzyjemny zapach potu oraz od-
prowadza go ze skóry [6]. Dzięki tym zaletom wełna znajdu-
je zastosowanie w wyposażaniu pomieszczeń użytkowanych 
zbiorowo, zwłaszcza przez dzieci, ludzi starszych i niepełno-
sprawnych. Zatem po wielu latach kryzysu na rynku wełny 
w Polsce, surowiec ten ze względu na naturalne, ekologicz-
ne walory z powrotem wraca do wykorzystania w sposób 
tradycyjny i niekonwencjonalny.  

Walory prozdrowotne wełny owczej

Pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w przemyśle 
włókien sztucznych wełna nadal cieszy się zasłużonym uzna-
niem i jest wykorzystywana do produkcji wielu wyrobów sto-
sowanych w życiu codziennym. Pościel czy odzież wykonana 
z wełny pozwala na utrzymanie stałej temperatury ciała, 
umożliwia wentylację (co zapobiega przegrzewaniu ciała pod-
czas snu). Dzięki zdolności wchłaniania wilgoci wyroby weł-
niane, a zwłaszcza pościel, zachowują odczuwalną świeżość. 
Naturalne włókna mają zdolność kurczenia się oraz rozpręża-
nia w zależności od temperatury otoczenia. Umożliwia to od-
dychanie organizmu, co nie dzieje się w przypadku produktów 
wytworzonych z materiałów sztucznych, a nawet bawełny. 
Podczas wchłaniania wilgoci jest emitowane ciepło absorp-
cyjne, łatwo też oddawana jest pochłonięta wilgoć. Dodatko-
wą zaletą wełny są właściwości prozdrowotne, dotyczące 
między innymi niwelowania negatywnego wpływu jonów do-
datnich (jonizacja) [6]. W środowisku, w którym żyjemy jest 
nadmiar syntetyków powodujących niekorzystne promienio-
wanie jonizujące. Jonizacja dodatnia zakłóca naturalne syste-
my regulacji organizmu człowieka, co skutkuje bólami, zmę-
czeniem, nadmiernym pobudzeniem, zwiększoną podatno-
ścią na stres, a także spadkiem odporności. Wełna niweluje 
jonizację dodatnią, a co za tym idzie, także powodowane 
przez nią negatywne zjawiska, dając poczucie komfortu oraz 
odprężenie. Wyroby wełniane są przewiewne, a jednocześnie 
zachowują ciepło. Szczególnie dobry wpływ na organizm 
mają wełniane kołdry i koce. Zmiany temperatury otoczenia 
powodują zakłócenia snu, podczas którego dochodzi do natu-
ralnych procesów regeneracji organizmu i wzmożonej sekre-
cji melatoniny [7]. Melatonina (hormon snu ‒ ciemności) regu-
luje rytm dobowy. Przeprowadzone badania wykazały, że 
melatonina ma wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu we 
krwi, ponadto posiada działanie antyoksydacyjne [15]. Pościel 
wykonana z wełny owczej dostosowuje się do temperatury 
otoczenia i w zależności warunków cieplnych izoluje bądź za-



chemiczny trudno jest wyodrębnić konkretny składnik działa-
jący alergizująco. Dla większości ludzi jest ona substancją 
bezpieczną, niepowodującą alergii kontaktowych. Obecnie 
podczas przeprowadzania standardowych testów alergicz-
nych sprawdza się również nadwrażliwość na alkohol alifa-
tyczny pochodzący z wełny owczej [19].

Wykorzystanie wełny w ochronie środowiska

Produkowanie oraz przetwarzanie standardowych materia-
łów budowalnych jest niekorzystne dla środowiska ze wzglę-
du na ich wydobycie, zużycie wody, emitowanie zanieczysz-
czeń oraz powstawanie odpadów poprodukcyjnych stałych 
i ciekłych. Surowce te są głównie wykorzystywane jednora-
zowo, nie da się ich poddać recyklingowi, a tym samym po-
wstają zbędne odpady. Wprowadzenie materiałów organicz-
nych przyczynia się do ograniczenia produkcji, która ma ne-
gatywny wpływ na środowisko. Nowoczesna technologia 
produkcji jest w stanie wydobyć z naturalnych materiałów ich 
najlepsze cechy, zapewniając jednocześnie wytrzymałość, 
trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne i korozję 
biologiczną oraz niskie nakłady związane z utrzymaniem. 
Ponadto, wykorzystanie izolacyjnych materiałów ropopo-
chodnych nie jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwo-
ju. Natomiast wełna owcza jest dobrym surowcem nadają-
cym się do ociepleń. Tradycyjne materiały termoizolacyjne 
mogą zawierać szereg substancji chemicznych, preparatów 
ognioochronnych oraz różnego rodzaju klejów, czego nie za-
wiera wełna owcza [8]. Zaletami stosowania wełny do ocie-
pleń są dźwiękoszczelność, która jest warunkowana war-
stwowością wełny, a także wysoka temperatura zapłonu 
(500-600°C), ze względu na wysoką (ok. 16%) zawartość 
azotu [10]. Należy również wspomnieć o właściwości, jaką 
jest higroskopijność. Wełna naturalnie pochłania wilgoć w chłod-
nych miesiącach roku, aby później, w okresie letnim oddać 
wilgoć do otoczenia, chłodząc tym samym budynek. Warto 
jednak pamiętać, że nie jest ona odporna na trwałe zawil-
gocenie. Za wykorzystaniem wełny jako materiału izolacyj-
nego przemawia fakt, że nie stanowi ona pokarmu dla gry-
zoni [8]. 

Ze względu na właściwości higroskopijne (łatwość chło-
nięcia wody), wełna owcza może być wykorzystana jako na-
turalny sorbent w ratownictwie chemicznym. Do produkcji 
mat sorpcyjnych używa się wełny gorszej jakości, która nie 
może być wykorzystana w przemyśle włókienniczym [2]. 

Kolejnym dobrym sposobem, zgodnym ze strategią eko-
rozwoju, jest wykorzystanie wełny w leśnictwie do ochrony 
młodych sadzonek drzew iglastych przed zgryzaniem oraz 
spałowaniem. Obecnie problemem są szkody w uprawach 
leśnych powodowane głównie przez jeleniowate, których li-
czebność w naszym kraju jest stosunkowo duża. Zwierzęta 
te spałują, czyli ogryzają korę drzew, a ponadto zgryzają 
młode pędy drzewek [3]. Obgryzany jest pęd wierzchołkowy 
oraz pędy boczne. Uszkodzenie pędu wierzchołkowego wią-
że się z utrudnieniem wzrostu drzewka. Spałowanie powo-
duje odsłonienie łyka, co skutkuje osłabieniem tkanki drze-
wa, które jest bardziej podatne na choroby wywoływane 
przez grzyby, a także ataki owadów. Najlepszym surowcem 
do zabezpieczania młodych sadzonek drzew jest wełna dłu-
ga, nieprana, zawierająca tłuszczopot, który odstrasza jele-
niowate. Kosmki wełny należy zahaczyć o pędy wierzchołko-
we, nie należy ich wiązać ani okręcać zbyt mocno, gdyż 
wełna może ograniczać swobodny wzrost drzewka [3]. 

Ze względu na rozwój upraw ekologicznych, w ostatnim 
czasie wełna owcza znajduje również zastosowanie jako 
ekologiczny nawóz. Włókno wełniane cechuje się wysoką 
zawartością azotu, fosforu i potasu, a także mikroskładni-
ków, takich jak wapń, magnez, żelazo i siarka, które dostęp-
ne są dla roślin w dobrze przyswajalnej formie. Ale te właści-
wości nie odróżniają go od dobrze zbilansowanych nawozów 
mineralnych. Na czym polega różnica? Otóż nawozy z owczej 
wełny wyróżniają się tym, że składniki uwalniane są przed 
dłuższy okres czasu. Ponadto, ze względu na właściwości 
higroskopijne, wełna gromadzi i stopniowo uwalnia wilgoć 
[13]. 

Podsumowując, po rozkwicie włókiennictwa polskiego 
w XIX wieku, kiedy przerób wełny osiągnął najwyższy po-
ziom, w latach 90. XX wieku nastąpił spadek zapotrzebowa-
nia na wełnę. Na całym świecie chętniej kupowane były tka-
niny bawełniane oraz pochodzenia syntetycznego. Jednak 
w ostatnich latach popularny stał się ekologiczny styl życia, 
przez co społeczeństwo zaczęło się coraz bardziej intereso-
wać produktami pochodzenia naturalnego. Wełna i produkty 
z niej pozyskiwane wykazują walory prozdrowotne, a ponad-
to wpisują się w strategie biogospodarki i rozwoju zrówno-
ważonego. 
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