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RESUM 

 

Els estudis centrats en les motivacions subjacents a les nostres preferències alimentàries és un camp 

d’estudi que va començar a investigar-se al segle XX, però no va ser fins a finals del mateix segle, que 

es va dur a terme el primer intent de crear una mesura que fos capaç de valorar aquestes motivacions. 

A partir del seu inici, aquesta camp s’ha anat desenvolupant i diversos investigadors han anat obtenint, 

a través dels seus estudis, factors i aspectes psicològics relacionats a la tria alimentària. L’objectiu del 

treball és valorar l’evolució dels qüestionaris que pretenen mesurar aquestes preferències, ressaltant la 

creixent importància dels aspectes ètics dins els patrons alimentaris, tenint en compte l’increment de 

persones que practiquen dietes basades en plantes i, també, aquelles que expressen preocupació per la 

protecció del medi ambient i pel benestar dels animals. 

 

Paraules clau: motivacions alimentàries, qüestionaris, ètica, medi ambient, patrons dietètics 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del present treball és examinar a través de la literatura l’evolució del qüestionaris de 

motivacions alimentàries centrant l’atenció en la creixent influència de les consideracions ètiques. Allò 

que es pretén analitzar són els factors que influeixen en la tria alimentària “normal”, sense presència 

de patologies i/o trastorns alimentaris.   

 

Al llarg de la història, el que l’ésser humà ha consumit ha anat canviant de la mateixa forma que ho 

han fet les seves raons. En les darreres dècades s’ha fet palesa la necessitat de dur a terme dietes 

sostenibles i deixar de costat aquelles que només es proposen objectius més saludables. L’OXFAM 

Intermón refereix que la sostenibilitat implica satisfer les necessitats actuals sense comprometre que 

les pròximes generacions puguin satisfer les seves. A més, garantitza l’equilibri entre el creixement 

econòmic, la protecció del medi ambient i el benestar social. El concepte de desenvolupament 

sostenible, lligat a la sostenibilitat, és una forma de progrés que manté l’equilibri actual per tal de 

garantir els recursos en el futur. El problema que es planteja, és que es dediquen tants d’esforços i 

recursos a la indústria agroalimentària i ramadera, que resulta ser la principal causa del canvi climàtic. 

Al 2006, la FAO (Food and Agriculture Organization) establí que la ramaderia era la responsable del 

18% dels gasos de l’efecte hivernacle produïts a nivell mundial. A més, un estudi realitzat pel World 

Watch Institute (2009), mostrà que el 51% dels gasos emesos mundialment són resultat del consum de 

carn, llet i ous.  

 

Hi ha hagut una creixent ona d’investigadors que han fet estudis dedicats als riscos i beneficis de la 

carn i els seus derivats, a nivell individual. Tot i les evidències, hi ha moltes persones que no pensen 

que la carn pot ésser cancerígena i representar un alt risc per a la salut, sinó que creuen que la carn és 

un producte saludable.  

A nivell individual, s’ha redissenyat la piràmide alimentària, on conflueixen les dietes sanes i les 

sostenibles, per tal d’adaptar-la a la situació mundial actual. La piràmide alimentària sostenible (Pich 

i Jaume, 2016) té tres nivells: a la base hi ha les polítiques que tenen com a objectiu eradicar la 

malnutrició, a l’escaló intermedi es troba la promoció dels hàbits de consum saludables i a la punta 

trobem la protecció del medi ambient, la qual incentiva una agricultura climàtica intel·ligent que pretén 

millorar la productivitat agrícola, augmentar la resistència al canvi climàtic i reduir les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle. Aquesta piràmide necessita d’una base social per tal d’avançar en el 

desenvolupament rural, per generar beneficis per a les dones i per tant, empoderar-les, i per reduir el 

creixement del consum.  

 

És per aquests fets, que la relació entre la dieta i el medi ambient és tan estreta. Hem de recordar que 

allò que consumim té conseqüències directes tant en el cos com a l’entorn, de forma que els canvis 

dietètics poden influir favorablement en el medi ambient. D’aquesta manera, la població occidental, 

que té fàcil accés a qualsevol tipus d’aliments, s’hauria de centrar en dur a terme pràctiques dietètiques 

que també siguin respectuoses amb l’entorn, els animals i altres ciutadans del món. Aquest tipus de 

dietes es coneixen com dietes sostenibles, i inclouen no menjar en excés, rebutjar els aliments 

processats, augmentar el consum de productes orgànics, de proximitat i de temporada i reduir el 

consum de productes d’origen animal. La FAO (2012) defineix les dietes sostenibles com “aquelles 

dietes amb baix impacte medi ambiental que contribueix a la seguretat nutricional i alimentària i a una 

vida sana per a les generacions actuals i futures. Són respectuoses amb els ecosistemes i la 

biodiversitat, culturalment acceptables, accessibles, econòmicament justes i raonables, adequades 

nutricionalment, segures i saludables, mentre s’optimitzen els recursos naturals i humans”.  

 

És natural pensar, per tant, que analitzar les raons per les quals un compra i consumeix productes 

concrets és un àmbit interessant per estudiar i així, poder relacionar aquestes raons, no només amb 
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qüestions simples com “perquè m’agrada” o “perquè sempre ho he menjat”. En la meva opinió, les 

motivacions alimentàries també són producte de la personalitat de cada un.  

 

2. ELS QÜESTIONARIS DE MOTIVACIONS ALIMENTÀRIES 

 

El desenvolupament d’una mesura multidimensional que valorés els motius influents en la tria dels 

aliments no resulta una tasca fàcil. Bell et al. (1981) suggeriren la dificultat d’aquesta tasca es deu a la 

idea que els patrons alimentaris no són estables entre els individus. Diversos autors han investigat els 

motius de la tria alimentària identificant que la disponibilitat dels aliments i els factors culturals són 

influents. A nivell individual, s’han investigat independentment alguns factors com el gust o l’atractiu 

sensorial (Krondl & Lau, 1982), les preocupacions relacionades amb l’aparença i el pes (Cokerham, 

Kunz & Lueschen, 1988), l’etiquetatge dels aliments, el contingut natural i les emocions (McCann, 

Warnick & Knopp, 1990; Wardle, 1987a), entre d’altres.  

 

Així, no fou fins al 1995, quan Steptoe, Pollard i Wardle s’adonaren que elaborar un qüestionari 

multidimensional dels factors influents en la tria alimentària podria ser interessant per la investigació 

del consum, la salut i, per tant, també en l’àmbit de la psicologia del consumidor. Així, suggeriren que 

per tal de fer un canvi eficient en la nostra dieta s’han d’identificar primer els patrons que regeixen la 

dieta actual i, per tant, s’han de conèixer quins motius governen la tria d’aliments. D’aquesta forma, 

analitzant la literatura, identificaren 9 factors: salut, estat d’ànim, disponibilitat, atractiu sensorial, 

contingut natural, preu, control del pes, familiaritat i preocupacions ètiques. Anomenaren a la seva 

eina: Food Choice Questionnaire i realitzaren estudis per demostrar la seva fiabilitat, robustesa i 

validesa interna. El qüestionari inicial constava de 36 ítems, reduïts a 32 després de l’estudi preliminar 

(ANNEX 1) falta de consistència.  

 

Per tal d’obtenir uns resultats més consistents i complets, empraren les mesures: Dietary Restraint 

Behaviour Questionnaire (DEBQ, Van Strein et al., 1986) per valorar les restriccions alimentàries, 

l’alimentació afectiva (refereix al consum aliments segons el nostre estat d’ànim) i l’alimentació 

exterma (refereix a la deshinibició en resposta a la vista i l’olor dels aliments); el Health as a Value 

(HAV, Lau, Hartman i Ware, 1986); i la versió curta de Marlowe Crowne social desirability scale 

(MCSDS, Strahan i Gerbasi, 1972); la forma S del NEOFFI (Costa i McCrae, 1991) per tal d’analitzar 

els trets de personalitat de neuroticisme i obertura a experiències; i la forma B del Multidimensional 

Health Locus of Control (MHLOC, Wallston, Wallston & DeVellis, 1978), que avalua les creences 

dels participants sobre la seva habilitat per influir en el seu propi estat de salut. Les puntuacions altes 

mostren bona comprensió del control intern sobre la salut.  

 

Els resultats obtinguts mostraren que el factor salut és més important per a les dones que per els homes, 

com demostraren Wardle i Steptoe (1991) i que aquesta idea es reforça amb l’edat. Aquest factor 

resultà vàlid ja que s’obtingueren associacions significatives i positives amb les escales HAV i 

MHLOF. El factor estat d’ànim també resultà més important per a les dones que per als homes, 

suggerint diferències entre ambdós sexes i la relació afectiva associada als aliments i a la desinhibició 

dietètica, com deien Grunberg i Straub (1992). La validació d’aquesta factor es valorà mitjançant 

l’escala DEBQ. L’estat d’ànim s’associa amb el neuroticisme. També es relaciona amb l’ansietat com 

a eina de gestió emocional a través de l’alimentació. En quant al factor de disponibilitat, també es 

mostraren diferències entre dones i homes, resultant una mica més important per a les dones. S’associa 

negativament amb la salut, com anunciaren Rappaport et al. (1992). Respecte a l’atractiu sensorial, les 

persones amb ingressos menors donen menor importància al gust i a l’atractiu sensorial. El factor 

contingut natural es correlaciona amb la salut. No obstant, els aspectes nutricionals generals que 

promouen la salut són diferents a la preocupació per la ingesta de toxines o ingredients no naturals per 

raons superficials. En quant al factor preu les persones amb ingressos baixos es centren més en el preu. 
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És més rellevant per a les dones. Aquelles dones amb restriccions alimentàries es mostren més tolerants 

davant aquest factor. El factor control del pes s’associa amb l’estat d’ànim i mostra correlació amb el 

contingut natural. Les puntuacions en aquesta dimensió són majors en dones, sobretot en dones amb 

restriccions alimentàries. La familiaritat es correlaciona amb l’estat d’ànim i el tipus de rendes. 

Aquelles persones amb majors ingressos poden optar a una tria alimentària “més aventurera”. Es 

correlaciona amb l’obertura a experiències del NEOFFI. En quant al factor consideracions ètiques, 

suggereixen que augmenten amb l’edat i que no es correlacionen amb la desitjabilitat social. Les dones 

solen puntuar més alt en aquest factor.  

Així, els factors més importants semblaven ser la salut, la disponibilitat, l’atractiu sensorial i el preu. 

Els resultats demostraren divergències entre la consideració de la importància dels factors en funció 

del grup poblacional al qual es pertany. És a dir, es mostren diferències entre els grups tenint en compte 

els ingressos, el gènere i, possiblement, l’edat i la personalitat.  

 

Tot i l’existència d’algunes limitacions presents en l’estudi, Setptoe et al. valoraren que el FCQ era 

una mesura que proporcionava l’oportunitat de valorar els factors, dins un ampli rang, percebuts com 

a rellevants dins la tria alimentària.  

 

 

El Food Choice Questionnaire va suposar un avenç important en quant a la investigació dels motius 

subjacents a la tria alimentària, però no tota la comunitat científica recolzà la seva eficàcia. Lindeman 

i Vaananen (2000) expressaren la seva preocupació en quant al factor consideracions ètiques i 

proposaren una dimensió ètica més desenvolupada i millor representada.  

 

Lindeman i Vaananen creien que els valors polítics i les preocupacions pel benestar del medi ambient 

eren dos constructes independents, ja que és possible trobar persones preocupades pel medi ambient 

que siguin alienes a la política. També volien estudiar la influència de la religió dins la tria alimentària 

i el creixent nombre de vegetarians.  

 

Per tant, generaren ítems nous revisant recerques en sociologia de l’alimentació i el vegetarianisme, i 

prenent en consideració les dades obtingudes en estudis centrats en la influència d’una ideologia o 

religió dins la tria alimentària (Mennell, Murcott i van Otterloo, 1992 / Amato i Partridge, 1989; 

Beardsworth i Keil, 1992; Kenyon i Barker, 1998; Santos i Booth, 1996 / Lindeman i Stark, 1999, 

respectivament). El resultat de les recerques englobà 5 temes: el benestar animal, la protecció del medi 

ambient, els valors polítics, el creixement personal i la religió.  

 

Realitzaren un estudi preliminar per tal de posar a prova la seva proposta emprant el FCQ inicial de 

36 ítems (Steptoe, Pollard i Wardle, 1995) i els 13 ítems afegits per Lindeman i Vaananen. Els resultats 

mostraren esbiaixament en alguns ítems i l’escala creixement personal i els exclogueren. Finalment, 

l’escala es formà de 3 factors: benestar ecològic: animal i mediambiental, valors polítics i religió, i 11 

ítems (8 nous i 3 originals) (ANNEX 2). Trobaren correlacions significatives entre el benestar i els 

valors polítics, entre el benestar i la religió i entre els valors polítics i la religió. 

 

El segon estudi, dirigit per corroborar l’estructura trobada a l’estudi preliminar, presentava com a 

hipòtesi principal que les persones que presenten actituds fermes cap a assumptes ètics tendirien a 

expressar aquesta actitud en la tria dels aliments.  

 

Empraren la versió revisada del FCQ i l’escala King and Hunt’s Religiosity-Salience-Cognition 

(Blaine i Crocker, 1995) que valora l’actitud religiosa, ideologies polítiques i benestar i protecció 

animal i mediambiental. La fortalesa de l’actitud en la resta de dominis es mesurà a través dels 

indicadors de la intensitat, la importància del problema i l’acció compromesa.   
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Els resultats mostraren que els 3 factors afegits per Lindeman i Vaananen eren adequats i significatius. 

Dugueren a terme dos anàlisis confirmatoris factorials, dels quals no s’obtingueren diferències 

significatives. Aquest fet confirmà que les escales ètiques correlacionaven positivament amb les 

actituds de fortalesa dels diferents dominis.  

 

En ambdós estudis les dones i els participants majors emfatitzaren algunes raons ètiques més que els 

homes o els participants més joves. Atès que també es va trobar un efecte similar en l’edat i el gènere 

en molts altres motius d’elecció d’aliments, és probable que aquests resultats no reflecteixin 

diferències en l’acceptació de motius ètics en particular, sinó que els estudiants d’educació secundària 

i homes es mostren menys preocupats pel menjar i l’alimentació que les dones adultes. 

 

Lindeman i Vaananen esperaven que les noves escales demostressin la seva utilitat necessària en la 

recerca de la informació sobre el paper de la religió, els valors polítics o les preocupacions pel benestar 

ecològic. 

 

 

Malgrat els esforços de Steptoe et al., (1995) i Lindeman i Vaananen (2000) per garantir la robustesa 

de la mesura del el Food Choice Questionnaire, encara hi havia investigadors que mostraren les seves 

reticències cap al qüestionari tot i les diverses aplicacions del mateix. A mode d’exemple, els estudis 

d’Eertmans et al. (2006) i Krystallis i Chryssohoidis (2006) no confirmaren el disseny factorial inicial 

del qüestionari proposat per Steptoe et al.(1995). 

 

Així, Fotopoulos, Krystallis, Vassallo i Pagiaslis (2009) decidiren centrar-se en les deficiències 

estadístiques del FCQ original. En aquesta ocasió, els autors canviaren l’escala de resposta unipolar 

tipus Likert 1-4 per una escala bipolar tipus Likert de 7 punts perquè augmentava el nombre de 

respostes possibles i augmentava la variabilitat de l’escala de mesura, a més, així es tenien en compte 

més posicions neutrals, el que implica que les respostes dels consumidors no es veuen forçades a triar 

preferències (Devellis, 1991). 

 

Fotopoulos et al.,també volien posar a prova les habilitats de la versió millorada resultant per 

discriminar entre segments de consumidors de perfils sociodemogràfics diferents, en funció de la 

importància que assignen els consumidors de cada clúster als motius de selecció. (ANNEX 3) 

 

Compararen els resultats de la seva mostra amb la d’Steptoe et al., (1995) i aparentment la seva mostra 

donà importància a les mateixes dimensions: disponibilitat, salut, atractiu sensorial i preu, però assignà 

la major importància a la dimensió contingut natural. En aquesta mostra les escales obtingueren índex 

de fiabilitat més baixos, exceptuant l’escala de control del pes. Els valors de la mostra anglesa tendiren 

a ser més alts que en altres poblacions occidentals, com la mostra italiano-canadenca-belga d’Eertmans 

et al., (2006). Tot i això, aquesta desviació no canvia la fiabilitat de l’instrument en la mostra grega. 

 

Els diversos anàlisis confirmatoris demostraren la baixa consistència interna de la dimensió ètica. El 

model adaptat que proposaren exposà la necessitat de reduir els ítems superflus de l’escala original. 

Aquesta versió mostrà millors propietats estadístiques i una millora de la validesa de discriminació.  

La riquesa de l’escala de resposta bipolar de 7 punts revelà debilitats en altres aplicacions del FCQ. 

Aquest deixa clara la necessitat de desenvolupar una escala motivacional robusta, amb menys factors 

o ítems per factor, validada en mostres més àmplies i representatives de diversos països.  

 

En quant als resultats de l’anàlisi de clúster jeràrquic (HCA), donà una visió optimista de l’habilitat 

del FCQ per predir la conducta de tria alimentària en nivells subpopulars. Trobaren 4 clústers 
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diferenciats pel perfil sociodemogràfic que assignaren diferents nivells d’importància als factors 

motivacionals del qüestionari.  

 

Fotopoulos et al. proposaren una estructura de 5 dimensions formada per: 1 preocupacions per la salut 

i la seguretat, composta per les dimensions de salut i contingut natural, 2 plaer esperat, formada per 

les dimensions d’atractiu sensorial, estat d’ànim i familiaritat, i la resta de dimensions del FCQ, 3 

disponibilitat, 4 preu i 5 control del pes.  

 

Els autors conclogueren que les dades recollides en el seu estudi no recolzen la robustesa del FCQ 

original, encara que s’elimini la dimensió ètica. Els resultats dels clústers indicaren que alguns 

conceptes bàsics del qüestionari original podrien formar les bases d’una nova classificació 

motivacional. I una classificació de motivacions alimentàries general que incorporés menys 

dimensions i menys ítems per dimensió podria resultar una bona passa endavant.  

 

 

Per la seva banda, Renner, Sproesser, Strohbach i Schupp (2012) consideraren que la única manera de 

poder prevenir les conductes alimentàries disfuncionals era conèixer l’alimentació “normal” i els 

motius que la desencadenen. Es marcaren tres objectius: 1 revisar la literatura en cerca dels motius 

subjacents a la conducta alimentària “normal” tenint en compte l’opinió de diversos experts 

(nutricionistes i psicòlegs) i les seves pròpies consideracions; 2 desenvolupar un qüestionari complet, 

sistemàtic i psicomètric: the Eating Motivation Survey (TEMS) (estudi 2); 3 posar a prova el TEMS 

mitjançant un anàlisi confirmatori factorial (estudi 3).  

 

De la recerca i de les xerrades amb els nutricionistes i psicòlegs obtingueren un total de 331 motius. 

Els dividiren en 26 categories per poder eliminar aquells que eren redundants o no encaixaven en cap 

categoria. Aquesta passa, reduí els motius a 87. A l’estudi 2 avaluaren els 87 motius i els resultats dels 

anàlisis exploratoris factorials suggeriren l’exclusió de diversos ítems i factors, ja que demostraven 

asimetria o correlacions baixes. Així, s’obtingueren 53 ítems i 13 factors. Es valoraren els ítems, i 

s’eliminaren alguns i es modificaren d’altres. Finalment, s’afegiren 17 ítems nous, amb l’objectiu de 

que cada factor quedés ben representat, en 15 factors. (ANNEX 4) 

 

Els resultats de l’estudi 3 demostraren que l’estructura de 15 factors era més adequada que la de 13 

factors i que els 78 ítems eren estadísticament significatius i es podien atorgar significativament als 

factors corresponents. A més, Renner et al., desenvoluparen una versió curta del TEMS de 45 ítems 

de 15 factors que resultà adequada i tots els ítems foren significatius.  

 

Per tal de validar l’estructura factorial de la mesura, es posà a prova comparant, tant la versió completa 

com la reduïda, amb una mostra aleatòria, dones i homes, persones més joves i majors de 30 anys i 

persones amb menys i més de 25kg/m2 de IMC.   

 

Així, els estudis demostraren que el TEMS permetia caracteritzar els motius associats a la tria 

alimentària. Les dades presentades de la replicació de motius específics recolzaren estudis anteriors. 

Es ressaltà la importància de la gana com a motiu diari ja que és un dels ítems que presentava major 

mitjana, després del gust i del grat.  

 

Els motius de grat, salut, necessitat i gana i hàbits foren classificats com a desencadenants de la 

conducta alimentària, en contrast amb la imatge i les normes socials i la regulació afectiva.  

 

Es trobaren diferències clares entre les submostres: les dones mostraren mitges significativament 

majors en 10 dels 15 factors; els joves donaren més importància al menjar més gustós, el que reflecteix 
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un estil alimentari dirigit a curt termini, a més obtingueren puntuacions més altes en els ítems 

d’influència social; contràriament a recerques prèvies, els participants majors no es veien influïts per 

la rutina; els participants amb menys IMC mengen influïts per la gana fisiològica, mentre els de majors 

IMC ho fan dirigits per normes socials i senyals emotives.  

Les correlacions factorials suggereixen que els motius socioculturals constitueixen motius per a 

menjar, en canvi els motius saludables constitueixen motius per evitar menjar.   

 

3. ELS QÜESTIONARIS I LA SOSTENIBILITAT 

 

Des de finals del segle XX la importància del concepte de sostenibilitat ha anat creixent per als 

consumidors. Dins l’àmbit de l’alimentació, aquest concepte s’ha emprat com a resposta a la petjada 

mediambiental resultant de la producció excessiva de càrnics i làctics (McMichel et al., 2007). Tot i 

això, no s’havia desenvolupat un estudi que explorés totes les dimensions de la sostenibilitat en els 

motius subjacents a la compra dels aliments. Per aquest motiu, Sautron, Péneau, Camilleri, Muller, 

Ruffieux, Hercberg i Méjea (2015) es proposaren desenvolupar i validar un qüestionari de motius 

alimentaris posant atenció a la sostenibilitat.  

 

El qüestionari, incloïa 104 ítems dividits en 4 categories: medi ambient, salut i benestar, econòmic i 

variat. Es demanà als participants informació sobre la seva alimentació, activitat física, antropometria, 

salut, estil de vida i condició sociodemogràfica. Les categories inicials no resultaren suficients per 

descriure els motius de la tria alimentària en funció de la sostenibilitat, per aquest motiu la dimensió 

salut i benestar es dividí en 5 categories: ètica i medi ambient, producció local i tradicional, salut, 

absència de contaminants i gust.  

 

Es reduí el nombre d’ítems a 63 i es ressaltà l’estructura de 9 dimensions a través de l’anàlisi de les 

dades (ANNEX 5). Les mitjanes més altes s’obtingueren en els factors gust, salut, producció local i 

tradicional, absència de contaminants i preu, les intermitges en les dimensions ètica i medi ambient i 

disponibilitat i les baixes en innovació i limitacions mediambientals. Les dones mostraren puntuacions 

majors en totes les dimensions comparades amb els homes. A més, excepte el factor preu, les 

puntuacions de les dimensions incrementaven en funció de l’edat.  

Els resultats mostraren que els participants més interessats pels aliments naturals, es mostraven més 

preocupats pels aliments contaminats per químics o modificats genèticament. En quant a la dimensió 

ètica, els autors, a través de la seva proposta d’augmentar els ítems, confirmaren la seva hipòtesi que 

s’han de valorar amb cura aquests aspectes. L’augment del 7 al 20% de persones, a França, 

preocupades per la degradació del medi ambient n’és un exemple (Mathé, 2009). A més, els resultats 

de l’estudi destacaren 3 factors que no s’havien estudiat amb anterioritat, les limitacions medi 

ambiental, la producció local i tradicional i la innovació.  

El qüestionari mostrà viabilitat satisfactòria, validesa interna i fiabilitat. Permeté fer comparacions 

directes entre factors sobre la importància de cada un i donà l’opció d’investigar els motius bàsics per 

a la tria alimentària centrada en la sostenibilitat. També proporcionà un millor enteniment dels motius 

subjacents durant la compra.  

Sautron et al., pensaven que la seva mesura es podria emprar en futurs estudis que determinin els 

patrons de la tria alimentària i es pugui estudiar les relacions dels patrons alimentaris amb 

característiques individuals com ara,  el nivell socioeconòmic, la dieta i l’estil de vida.  
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Des d’una altra perspectiva, Hoogland, De Boer i Boersema (2007) decidiren estudiar els motius que 

guien la compra dels aliments a través de la informació dels envasats. El seu objectiu era saber si els 

consumidors coneixien la informació sostenible proporcionada en els productes mitjançant els logotips 

i certificats. Es fixaren concretament en els productes orgànics, ja que la seva agricultura tenia un 

caràcter més transparent i comptava amb estàndards de producció més definits i certificats (Pretty, 

Ball, Lang i Morison, 2005). 

 

Els autors advertiren que els consumidors només posaven atenció a la informació dels paquets si tenien 

temps suficient, la capacitat cognitiva i la intenció d’extreure el significat del missatge.  

Molts estudis intenten revelar a quins indicis responen els consumidors i quins heurístics empren per 

inferir característiques no disponibles dels productes en el moment de la compra (Kardes, Posavac, i 

Cronley, 2004) 

Es plantejaren 3 hipòtesis: el logotip EKO influiria favorablement en la visió que tenen els consumidors 

d’un producte comparant-lo amb un procedent del mercat global; afegir informació detallada influiria 

favorablement en comparació amb el logotip EKO sol; la informació detallada permetria als 

consumidors triar productes que s’adeqüessin més als seus valors personals.  

 

Seleccionaren tres fonts de proteïna animal: pollastre, llet semidesnatada i salmó, i les combinaren 

amb tres formes de presentació, 1 un panell informatiu amb el logotip orgànic i detalls sobre els 

estàndards de benestar animal actuals dels processos de producció (el logotip orgànic emprat fou el 

certificat en el país on es dugué a terme, el dutch EKO), 2 un panell informatiu amb el logotip EKO i 

3 un panell amb la declaració de que el producte prové del mercat global i que s’ha produït seguint els 

estàndards legals de producció (ANNEX 6).  

Els resultats indicaren que la informació dels panells tenia un efecte moderat en les creences dels 

consumidors sobre els productes i un petit impacte en les intencions de compra. Tot i que les tres 

hipòtesis resultaren recolzades, els efectes d’interacció indicaven que el patró general no és 

completament representatiu per a totes les combinacions dels productes amb la informació 

proporcionada. 

El logotip orgànic els resultà més familiar, però no s’entengué en la seva totalitat, el que implicà que 

la combinació del logotip i el panell informatiu tingués més efectes en les creences dels consumidors 

sobre els productes. Aquesta combinació es classificà com a més cara, tot i que el preu fos similar. El 

panell detallat amb el logotip donava la possibilitat al consumidor de triar els productes segons els seus 

valors, més del que ho fan les altres condicions. Aquells que prioritzen els valors universalistes 

presenten altes intencions de comprar productes respectuosos amb els animals en contraposició a 

aquells que prioritzen la seguretat 

Les conclusions de Hoogland et al., indicaven que fora del context experimental, els consumidors no 

es prenien el temps necessari per llegir i interpretar la informació i, per tant, depenien de les seves 

pròpies associacions. D’aquesta manera, la informació només és favorable si els consumidors tenen 

les eines per entendre la informació en poc temps. A més, senyalaren la delicadesa de la tasca de 

disseny de les etiquetes del envasats (Wansink, 2003) i que les campanyes organitzades pels governs, 

empreses o la societat civil també poden contribuir a la transparència dels productes, si s’ho plantegen. 
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Seguint amb aquesta línia de pensament, Van Buul, Bolman, Brouns i Lechner (2017) pretenien 

estudiar perquè les persones intencionadament volen menjar més saludable, finalment no trien les 

opcions més sanes. S’estima que la meitat de la població europea sol optar per dietes que no beneficien 

la seva salut (Möttelli, Keller, Siegrist, Barbey i Bucher, 2016). Estudis recents demostren que hi ha 

un conflicte entre la idea conscient de menjar sa i la conducta dietètica duta a la pràctica, és a dir, 

s’enfronten el gaudi i els objectius saludables (Stroebe, Van Koningsbruggen, Papies i Aarts, 2013).  

És possible que els consumidors no processin adequadament la informació proporcionada i així formin 

heurístics mal adaptatius per tal d’aconseguir els seus objectius (Mötteli et al., 2015). Per aquests 

motius, Van Buul et al., volien conèixer els determinants de substitució de la tria dels aliments i les 

estratègies que segueixen els consumidors en un intent de menjar més sa.  

Van Buul et al. empraren el model dirigit al procés d’acció en salut (HAPA; Schwarzer i Luszczynska, 

2008; Schwarzer, 1992) que emfatitza el paper de l’autoeficàcia, incloent les creences d’un mateix 

sobre la pròpia habilitat per aconseguir fites, en diferents estats del canvi de la conducta saludable. 

S’ha demostrat que aquest model és capaç de predir els patrons dietètics saludables (Schwarzer et al., 

2007).  

Hipotetitzaren que les característiques demogràfiques, les intencions de menjar saludable, 

l’autoeficàcia, la planificació i les preferències per aliments gustosos afecten a la quantitat 

d’informació que els individus conscients, en quant a salut i nutrició, consideren abans de prendre una 

decisió.  

Desenvoluparen un qüestionari que mesurés els constructes del model HAPA i es mesurà 

l’alfabetització nutricional a través de l’escala d’alfabetització nutricional emprada en diversos estudis 

(Diamond, 2007; Nguyen et al., 2015). Dissenyaren un experiment per tal de conèixer quina 

informació nutricional empraven per optar per una opció menys saludable. Presentaven dos productes 

en una matriu on 8 característiques nutricionals es trobaven ocultes, i al passar per damunt amb el 

ratolí de l’ordenador es descobrien (ANNEX 7). 

Els resultats mostraren que una de cada cinc decisions resultava en una substitució d’un producte més 

sa per un menys saludable. La millora del coneixement que es té sobre la informació nutricional té un 

efecte directe en una tria d’aliments més sana. L’alfabetització nutricional es mostrà més factible en 

individus amb consciència saludable, però també resultà útil per a la població general, ja que podia 

ajudar a entendre millor la informació nutricional dels envasats i, per tant, finalitzar en seleccions 

alimentàries més saludables. Observaren una relació directe entre la quantitat d’informació i la presa 

de decisions orientada cap a la salut. A més d’una alta correlació entre el temps i el nombre d’atributs 

considerats.  

Conclogueren que els legisladors i la indústria no han d’oblidar que les persones necessiten llegir i 

interpretar correctament la informació dels envasats, així com es contempla per llei, per tal de facilitar 

la tria d’aliments saludable. I que seria beneficiós reduir la bretxa de comportament intencional en la 

presa de decisions alimentàries.  

En un estudi fet al 2010 per Grunert, Fernández-Celemín, Wills, Storcksdieck i Bonsmann i Nureeva, 

demostraren que només el 16’8% dels consumidors europeus llegien la informació nutricional dels 

envasats. És per això que Van Buul et al., suggeriren que l’augment de l’alfabetització nutricional 

requereix més que educació, ja que hauríem de ser capaços d’aplicar en segon pla aquests 

coneixements en les decisions que es prenen al llarg del dia, el que implica l’automatització d’aquest 

comportament. 
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Annuka Vainio (2019), per la seva banda, pretenia estudiar la relació existent entre els motius 

alimentaris i la influència de les fonts d’informació científiques i comercials i com aquesta relació 

resulta en el consum de productes de carn vermella o d’alternatives basades en plantes. El seu objectiu 

era explorar perquè alguns consumidors amb dietes basades en carn no els convencien les evidències 

científiques que confirmen els riscos de l’excés de consum de carn i els beneficis des les dietes basades 

en plantes, a més d’estudiar les diverses maneres en que els consumidors, carnívors i 

vegetarians/vegans, atenen a la informació dels aliments.  

Es plantejà diverses hipòtesis: 1 la influència de les fonts comercials s’associaria negativament amb 

les dietes basades en plantes, contràriament a l’associació positiva amb la font científica. Aquestes  

fonts es trobarien interrelacionades, 2 la necessitat de cognició s’associaria positivament amb 

l’habilitat per valorar la qualitat de la informació, aquesta necessitat s’associaria positivament amb la 

influència  d’ambdues fonts d’informació i l’habilitat s’associaria amb positivament amb la influència 

de la informació científica i negativament amb la informació comercial i 3 la salut i els motius 

sostenibles pel medi ambient s’associarien entre ells i amb les dietes basades en plantes, que els dos 

anteriors es relacionarien amb la necessitat de cognició, que els individus saludablement conscients es 

centrarien en la informació científica i evitarien la informació comercial que els podria conduir a una 

tria alimentària menys saludables i que el motiu medi ambiental s’associaria positivament amb la 

influència de les dues fonts d’informació (ANNEX 8).  

Els resultats de l’estudi  acceptaren gairebé totes les hipòtesis plantejades. També suggeriren que les 

associacions entre la necessitat de cognició i les fonts d’informació eren indirectes i que a través de 

l’habilitat subjectiva de valorar la informació es podria convèncer als consumidors perquè atenguessin 

més a les fonts científiques que a les comercials. Aquest fet podria tenir implicacions en estudis futurs 

que ajudarien a entendre com els consumidors empren la informació per dur a terme la tria dels 

aliments.  

Vainio conclogué que les seves troballes podrien ser útils per expressar els beneficis de les dietes 

basades en plantes. Pensava que si es coneixen els motius importants influents en la tria d’aliments per 

a certs grups, llavors es podria cercar la forma més adequada per fer entendre aquest missatge. Apuntà 

que la gran quantitat d’informació dirigida als beneficis de les dietes vegetarianes o veganes, 

d’informació també juga un paper contraproduent. Per aquest fet Vainio remarca que és important 

reduir la informació a aquella que pot ser eficaç per fer arribar una idea a grups concrets.  

 

4. ELS QÜESTIONARIS I ELS VALORS PERSONALS 

Una de les mesures més emprades per avaluar els valors individuals és la Schwartz Value Survey, 

desenvolupada per Schwartz (1992), que consta de 10 dominis.  

Degut a la robustesa de l’instrument i a que els nostres valors són capaços de representar els nostres 

objectius i motivacions, Brunso, Scholderer i Grunert (2004) intentaren relacionar els valors i un 

constructe, que actua com a mediador entre els valors i la conducta, anomenat estil de vida associat als 

aliments (FRL; Brunso i Grunert 1995). El constructe avarca 5 aspectes: maneres de comprar, aspectes 

de qualitat, mètodes de cuinar, situacions de consum i motius de compra (ANNEX 9). 

Estudiar les relacions entre SVS i FRL aportaria una validació addicional d’ambdues mesures, així 

com també, la validació de l’estructura circumflexa de la SVS. Els autors creien que els valors humans 

proporcionen la motivació de la conducta en situacions on es dona la presa de decisions i, per tant, 
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pensaven que analitzant aquestes relacions es podria obtenir una visió més profunda dels motius que 

formen la base de les preferències alimentàries.  

Brunso et al. reduïren el nombre d’ítems de la SVS seleccionant aquells que eren rellevants. 

Obtingueren 30 ítems, 3 per cada domini. Canviaren el mètode que posava a prova la hipòtesi, 

deicideren emprar el mètode estadístic asimptomàtic en forma quadràtica proposat per Steiger (1980). 

D’aquesta manera, van obtenir la validesa del supòsit d’una estructura circumflexa i provaren la relació 

entre el conjunt de dominis i el FRL. Per cada dimensió del FRL trobaren una tendència quadràtica 

significativa en l’ANOVA de mesures repetides, així podien establir un patró de relacions amb els 10 

dominis de valors presentats per Schwartz.  

 

Empraren i compararen les dades recollides per Bredahl i Grunert (1997) i Bredahl, Grunert i Brunso 

(1996) de la població alemanya i les dades recollides per Bredahl, Brunso, Grunert i Beckmann (1996) 

de la població espanyola, ja que aquest països formen part de regions alimentàries diferents. 

 

La comparació de mostres confirmà que l’estructura circumflexa era més adequada amb el subconjunt 

de 30 ítems de la SVS, i demostraren que les relacions entre els FRL i els valors s’adaptaven a aquesta 

estructura. Aportaren nous coneixements sobre els motius que dirigeixen la forma en que les persones 

perceben i els aliments en el seu dia a dia. El domini més destacat, en ambdues poblacions, fou l’èxit. 

Demostraren que les relacions entre els dominis de la SVS i els FRL eren plausibles. La majoria dels 

dominis s’associaven a les mateixes escales del FRL tant a la mostra alemanya com a l’espanyola, fet 

que recolza la idea del caràcter universal dels valors.  

 

Finalment, Brunso, Scholderer i Grunert conclogueren que tant el SVS com el FRL eren instruments 

vàlids i fiables, gràcies al gran nombre de relacions significatives obtingudes.  

 

 

Per una altra banda, es demostrà que els valors culturals i els patrons alimentaris es trobaven 

interrelacionats. El que implica que a través de les pràctiques dietètiques les persones són capaces 

d’expressar la seva personalitat i estils de vida. Per aquest motiu Lindeman i Sirelius (2001) trobaren 

que no hi havia una mesura que avalués de forma sistemàtica els motius de la tria alimentària (FCM) 

associats als sistemes de valors individuals. Per això, pretenien explorar si els 10 dominis de la SVS 

(Schwartz, 1992), estan relacionats amb el FCM i com són aquestes relacions.  

 

Una de les hipòtesis  plantejades era que el conjunt de valors i les pràctiques dietètiques podrien 

constituir ideologies en sí mateixes. A més, pretenien examinar si les ideologies de la tria alimentària 

(FCI) reflexen la polaritat que presenten les ideologies en general. Tomkins (1963), apuntava aquesta 

polaritat es divideix en dues visions: la visió del món humanista (l’ésser humà con construeix la 

realitat, aquesta no té significat, adopta sentit quan es percep) i la visió del món normativa (la realitat 

i el valor existeixen independentment de l’ésser humà, el qual s’ha d’esforçar per obtenir el màxim 

potencial a través de les normes conformades). De totes maneres, s’ha de tenir en compte que les 

persones no tenen una visió del món enterament humanista o normativa, sinó que conté patrons 

d’ambdues ideologies (St. Aubin, 1996), i que la selecció de les ideologies depèn del context social i 

cultural de l’època en la que es viu.  

 

Estructuraren els valors i motius en 4 factors o ideologies: l’ecològica (EI), la saludable (HI), la que 

cerca el plaer (PI) i la de disponibilitat (CI). Els resultats mostraren que el grup evitatiu de greixos i 

colesterol s’identificava més amb la ideologia saludable (HI), les vegetarianes s’orienten més cap a la 

ideologia ecològica (EI) que les semi-vegetarianes, i aquestes ho fan més que les que eviten greixos i 

les omnívores. Entre vegetarianes i semi-vegetarianes la força de la EI es correlaciona positivament 
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amb l’ètica animal, les preocupacions pel medi ambient i la fam al món com a raons del 

vegetarianisme. Trobaren correlació entre la ideologia de disponibilitat (CI) i l’edat (ANNEX 10).  

 

Al segon estudi decidiren emprar la versió completa de la SVS i augmentar la mostra, degut a la 

incertesa dels resultats. Obtingueren que la EI s’associava significativament amb la visió normativa 

del món. Tot i que en el cas de les persones vegetarianes no té perquè dominar l’estil alimentari, ja que 

aquestes creuen que poden triar lliurement i exercir, així, una visió pròpia del món. La HI reflexava la 

relació entre els valors que emfatitzen el manteniment i la conservació d’un ordre social, com podria 

ser la tradició, la conformitat i la seguretat, i els FCM que tenen com objectiu menjar sa i la contribució 

del control del pes. Brownell (1991) declarà que triar els aliments en funció de la salut o el pes és 

indubtablement un acte de conformitat amb les normes i la pressió social. Eliminaren la CI i 

reconvertiren el factor en valors relacionats amb l’obertura a experiències, ja que no presentava cap 

FCM. La PI fou la menys fiable. Aquesta es relacionà amb una visió humanista del món.  

 

Els resultats d’ambdós estudis deixà clar que la tria alimentària permet a les persones expressar la seva 

filosofia de vida, així com ho fan a través d’altres ideologies. Per tant, es pot dir que el conjunt del 

valors i els FCM actuen com a ideologies, així com esperaven Brunso i Sirelius. També conclogueren 

que les dones, de les societats occidentals, es mostraven més preocupades pel que mengen que el 

homes.  

 

 

Lusk i Briggeman, pel seu costat, decidiren estudiar els sistemes de valors alimentaris a través de les 

preferències dels consumidors. Pretenien demostrar que les preferències són absolutes i estables, 

contràriament del que han suggerit diverses investigacions (Fishhoff, 1993; Kahneman i Tversky, 

2000). També, es plantejaren emprar el avenços de les escales de mesura per aplicar-los als valors, ja 

que entenien que no tothom fa el mateix ús de les escales de mesura, per això, volien adaptar-se a cada 

persona tenint en compte les seves preferències i valors més importants. Investigaren les preferències 

manifestades pels aliments orgànics.  

 

L’estudi dels valors s’estengué gràcies a la publicitat. Gutman (1982) els investigà mitjançant la teoria 

de mitjans i fins, que estableix que un conjunt de valors bàsics motiven les decisions de compra dels 

consumidors. Així, la compra d’un producte es conceptualitza com un mitjà per obtenir un estat final 

desitjable. 

 

Lusk (2006) declarà que si coneixem el perquè de les preferències dels consumidors, llavors podem 

saber perquè el mercat falla i per tant, si es necessita una política pública.  

 

Lusk i Briggeman revisaren la literatura disponible en quant a la disposició dels consumidors per pagar 

per productes i els estudis dedicats a l’anàlisi de la cadena de mitjans i fins relacionada amb els 

aliments, per tal d’identificar un conjunt de valors relativament estables a través del temps. No es 

centraren en identificar els atributs dels productes en sí mateixos, sinó en les conseqüències i els estat 

finals del consum dels aliments, els quals es poden emprar per explicar la selecció d’un producte 

alimentari dins un ampli rang de productes. Intentaren seleccionar només aquells que es poden 

operativitzar. Els valors que proposaren eren: naturalitat, gust, preu, seguretat, disponibilitat, nutrició, 

tradició, origen, justícia, aparença i impacte mediambiental. (ANNEX 11) 

 

Per mesurar els valors empraren el mètode d’escalada millor-pitjor, pel qual els participants han de 

comparar entre dos ítems i decidir quin dels dos és millor. Així, resulta més senzill decidir quins ítems 

són importants i quins no.  
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Investigaren àmpliament les diferències dels valors alimentaris que expliquen la diversitat en les 

preferències pels aliments orgànics. Els autors demanaren als participants si havien comprat aliments 

orgànics amb anterioritat i els classificaren en dos grups, compradors i no compradors. Investigaven 

els aliments orgànics perquè hi ha moltes raons per les que una persona pot comprar aliments orgànics, 

com per exemple la seguretat, les preocupacions pel medi ambient o la falta d’equitat de la cadena de 

subministrament agrícola.  

 

Decidiren comparar els diferents valors amb l’origen, ja que hi ha estudis que han demostrat la 

importància del valor (Menneke et al., 2007; Loureiro i Umberger, 2007). Tot i que, els valors menys 

importants resultaren ser la tradició i l’origen, en canvi la seguretat, nutrició, gust i preu eren més 

importants. Un possible explicació dels resultats, era que l’origen pot servir com a representatiu de la 

seguretat alimentària, igual que podria passar amb altres atributs com la justícia, la tradició o el gust. 

Per aquest motiu, és possible que el valor seguretat pugi en la classificació al no separar-se de les 

preferències corresponents a l’origen.  

 

En general els resultats compliren amb les expectatives. Les persones per les que el preu era més 

important expressaren menys disposició a pagar per aliments orgànics. Remarcaren una correlació 

entre la importància de la naturalitat i la disposició a pagar per un aliment orgànic, fet que implica que 

la naturalitat era un factor. La seguretat no es trobava lligada a la disposició per pagar un preu més alt 

per un aliment orgànic. El que indicà que no era un valor correlacionat amb els productes orgànics. 

Així com s’esperava, l’impacte medi ambiental mostrà una correlació positiva amb la disposició per 

pagar més per un producte orgànic.  

 

Lusk i Briggeman conclogueren que és necessari realitzar estudis semblants  amb poblacions més 

àmplies i representatives, que els valors alimentaris tenen una gran capacitat explicativa de les 

preferències en un ampli rang de productes alimentaris, que treballs addicionals podrien ajudar a predir 

les respostes dels consumidors davant canvis publicitaris i polítiques alimentàries i que el benefici de 

mesurar els valors alimentaris és que aquests són estables en el temps. A més, mesurar les diferències 

dels valors entre països podria resultar útil per explicar les diferències internacionals en els patrons de 

consum i les respostes a la tecnologia alimentària.  

 

 

5. LES MOTIVACIONS ALIMENTÀRIES I ELS PRODUCTES ORGÀNICS 

 

Tot centrant l’atenció cap als aliments orgànics i els determinants del seu consum, Kushwah, Dhir, 

Sagar i Gupta (2019) desenvoluparen una revisió dels diversos motius i barreres que enfronten el 

consum i la compra d’aliments orgànics. Ja existeixen algunes revisions centrades en el consum de 

productes orgànics, però Kushwah et al. pensaven que era necessari desenvolupar una revisió 

sistemàtica de la literatura avarcant  tant els motius com les barreres, des del 2005 fins al 2018.   

 

Un total de 409 estudis foren recollits. Una vegada valorats segons els criteris d’exclusió i inclusió, 

finalment reduïren la llista a 89 estudis, dels quals 32 havien provat empíricament les relacions entre 

els motius, les barreres i les decisions de compra. Classificaren els estudis segons diverses teories i en 

funció de la seva categoria estadística (qualitatius, quantitatius o ambdós). La majoria dels estudis 

recollits es dugueren a terme en la regió asiàtica, Alemanya i EUA. Les variables dependents més 

emprades foren les intencions de compra, l’actitud i la conducta. Les variables moduladores eren la 

incertesa, desitjabilitat social, neofòbia alimentària i intervenció alimentària. Les variables de control 

eren sociodemogràfiques, com sexe, edat, ingressos, mida de la família, lloc de compra, estat laboral, 

educació, nens dins la família, estat civil i experiències a països estrangers.  
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El motius els classificaren en funció de la freqüència de compra (compradors, compradors ocasionals 

i no compradors) i segons les dimensions de la teoria de valors de consum (Sheth et al., 1991): 1 valor 

útil, definit pels beneficis percebuts de les característiques útils dels productes, com la qualitat, 

defugida d’aliments nocius, aspecte, seguretat, frescor, naturalitat i salut, 2 valor social, definit per 

l’habilitat percebuda que el producte proporciona estatus social al comprador, com recomanacions, 

recolzament social, autoidentitat i atributs mediambientals, comerç just i producció i benestar animal, 

3 valor emocional, referit a l’habilitat percebuda que el producte provoca sensacions positives o 

negatives. Les emocions juguen un paper important en les decisions de compra i es basen en 

experiències i situacions individuals, 4 valor condicional, associat a circumstàncies o situacions que 

es donen en el moment de decisió, com el lloc, el moment, la situació personal i el context i 5 valor 

epistèmic, definit per l’habilitat percebuda d’un producte impulsat per la cerca de coneixement, 

innovació o curiositat mental, com la nostàlgia, la moda, el coneixement i la familiaritat amb els 

productes orgànics.   

 

En quant a les barreres, Kushwah et al. identificaren 16 factors que classificaren segons la teoria de la 

força de la innovació (Ram i Sheth, 1989): 1 barrera d’ús sorgeix quan un producte resulta incongruent 

amb experiències prèvies, els hàbits i requeriments del consumidor, com la varietat limitada, 

disponibilitat, baixa visibilitat en les tendes, disponibilitat, informació inadequada i associació amb les 

intencions de compra, 2 barrera de valor, sorgeix quan el consumidor troba un producte de valor menor 

a l’alternativa, com l’alt preu i el temps, 3 barrera de risc, depèn de la percepció de risc o innovació 

del consumidor, com la incertesa sobre les etiquetes o certificats i els processos d’autenticitat, 4 barrera 

tradicional, sorgeix del conflicte entre normes i valors d’ús del producte, com els índex sensorials o la 

curta vida a l’expositor i 5 barrera d’aparença, sorgeix quan es presenten associacions no favorables 

entre el país de producció, la marca o la categoria del producte, com l’escepticisme percebut i la falta 

de diferències percebudes.  

 

A més, tingueren en compte les intencions de compra, les quals es poden estudiar a través de 

constructes com l’actitud, la conducta, el consum de productes orgànics, la disposició a pagar, els 

heurístics de decisió i les preferències, implicacions i identitats dels aliments orgànics.  

 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Aquest treball pretenia recollir els motius subjacents a la tria alimentària i les mesures que s’han 

desenvolupat per tal de conèixer les preferències dels consumidors. A través de la literatura disponible 

s’identificaren 12 estudis rellevants en l’àmbit de la psicologia de l’alimentació. Des del primer intent 

de Steptoe et al. (1995), els qual identificaren 9 factors, les dimensions dels motius de la tria 

alimentària han anat canviat i transformant-se, tot i això, alguns d’ells són els mateixos: salut, 

disponibilitat, naturalitat, preu i la protecció del medi ambient. A mida que anaven avançant els estudis, 

s’anaven afegint noves variables i constructes per a posar a prova els factors.  

En concret, el cas de les consideracions ètiques, és el factor que més ha canviat. Passà de tenir només 

3 ítems en el primer qüestionari a ser el punt d’inflexió pel qual moltes persones trien el seu estil 

alimentari, sobretot les persones conscienciades amb la protecció del medi ambient i de la vida de tots 

els ésser vius i que han adoptat una dieta basat en plantes.  

 

Tot i les diferències de cada un dels articles, tenen en comú la recerca d’una mesura definitiva que 

sigui capaç de valorar les preferències alimentàries dels individus, en la seva totalitat, i que pugui 

predir les respostes donades pels consumidors.  
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Hi ha diverses variables que poden influir en la presa de decisions en el moment de la tria dels aliments, 

com el gènere, l’edat, l’estatus social, el país de procedència, la cultura, els valors polítics i la religió. 

Tots ells, i juntament amb altres, s’esmenten en els articles com a variables influents.  

 

En gairebé tots els estudis la majoria de participants són dones, el que em fa plantejar-me que són elles 

les que més es preocupen per la dieta, i no només en el sentit estètic sinó que normalment són elles les 

encarregades de comprar i cuinar, i per aquest motiu les dones tenen més clares les seves preferències 

en aquest sentit.  

 

Des del meu punt de vista, és necessari que la gent es preocupi més pel que mengen, del seu origen i 

procediments. Si tots en fóssim conscients, resultaria més senzill adoptar dietes saludables i també 

sostenibles. Per això, es requereix de més formació i educació en aquest àmbit, i els responsables 

d’aquesta educació haurien de ser els governs i les indústries, ja que tenen l’abast d’arribar a més 

consumidors. És, en part, culpa d’aquest sistema que la gent no manté una dieta equilibrada, ja que les 

campanyes publicitàries no es centren en els productes sostenibles. 

 

En els darrers anys, s’ha incrementat el valor dels productes biològics o orgànics entre la població i 

cada vegada hi ha més gent disposada a consumir aquest tipus de productes, però les empreses també 

en treuen profit. Per aquest motiu és tan necessària la regulació dels aliments, perquè sinó, les empreses 

es poden aprofitar de la ingenuïtat dels consumidors. N’hi ha prou amb posar les paraules “bio” o 

“natural” perquè un pensi que així és. Però poques persones són capaces de llegir entre línies.  

 

Crec que ens haurien d’ensenyar a llegir les etiquetes dels envasats, on resideix la informació 

necessària per saber si un producte s’adequa a les exigències de cada un. Tal i com suggeriren Van 

Buul et al. (2017) els legisladors haurien de posar fàcil la tasca als consumidors i així, resultaria senzill 

triar un producte sa que tingui aportacions nutricionals.  

 

En resum, els motius pels quals cada individu tria el que menja són subjectius, però hi ha uns patrons 

que resumeixen les seves preferències i que es poden adequar a tota persona. Penso que seria 

interessant dur a terme més treballs que comparin diverses poblacions per identificar les diferències i 

així poder establir una mesura amb major abast.  
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