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Od lat osiemdziesiątych XX w. obserwujemy z jednej strony wzrost popularności wszelkie-
go rodzaju diet i fitnessu, z drugiej zaś wzrost wskaźników otyłości i zaburzeń odżywiania, 
co w efekcie przyczyniło się do rozwoju mediów poświęconych problematyce jedzenia. 
Za sprawą mediów społecznościowych znaczenie żywności, wzorce konsumpcji i prefe-
rencje kulinarne zmieniają się bardzo szybko, zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia. Z jed-
nej strony, food porn obejmuje fotografie, obrazy zdrowej żywności – można tu mówić 
o nurcie prozdrowotnym, ze skrajną jego postacią – tzw. vegan style. Z drugiej zaś strony, 
hashtag ten używany jest do promowania jedzenia typu fast food, niezdrowej kuchni (nurt 
antyzdrowotny). Zjawisko to poddano analizie w kontekście jego wpływu na zaburzenia 
odżywiania – otyłość i anoreksję. Ukazano również jego pozytywne dla zdrowia strony, 
a także możliwości wykorzystania tego rodzaju obrazów jedzenia w działaniach promu-
jących zdrowe odżywianie. Na zakończenie, przedstawiono rozważania metodologiczne 
dotyczące możliwości badania zjawiska food pornu oraz refleksje o charakterze etycznym, 
głównie poświęcone relacjom food pornu z zaburzeniami odżywiania oraz negatywnym 
konotacjom seksualnym tego zjawiska, związanym z pornograficzną symboliką zdjęć. 
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Food porn in the context of health promotion

For 40 years we have been observing, on the one hand, the growing popularity of all kinds 
of diets and fitness programmes, on the other hand – an increase in obesity and eating 
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disorders. Such trends, in the end, contributed to the development of media devoted to 
food. Because of social media, the importance of food, consumption patterns, and culi-
nary preferences change very quickly, especially in relation to health. On the one hand, 
food porn includes photographs, images of healthy food. We can speak here about the 
pro-health trend, with its extreme form – the so-called vegan style. On the other hand, 
this hashtag is used to promote fast food and unhealthy cuisine (anti-health trend). This 
phenomenon was analyzed in the context of its impact on eating disorders – obesity and 
anorexia. Positive aspects, as well as the possibility of using this type of food images in 
activities promoting healthy eating, are described. Finally, methodological considerations 
regarding the possibility of researching the phenomenon of food porn and ethical reflec-
tions, mainly devoted to the relations of food porn with eating disorders and the negative 
sexual connotations of this phenomenon related to the pornographic symbolism of pho-
tographs are presented.
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Wprowadzenie

Food porn można uznać współcześnie za jeden z medialnych fenomenów. Składa-
ją się nań bardzo sugestywne, wizualne przedstawienia gotowych potraw, produk-
tów spożywczych, aktu jedzenia lub przygotowywania posiłków (Rousseau 2014). 
Pojawienie się oraz ekspansywny rozwój tego zjawiska jest nierozerwalnie związa-
ny z rozwojem kultury konsumpcyjnej oraz procesem globalizacji. Współcześnie, 
obrazy typu food porn są obecne w social media na całym świecie, zwłaszcza w me-
diach wizualnych, takich jak Instagram (Mejova, Abbar, Haddadi 2016), ale także 
w czasopismach, programach telewizyjnych, blogach oraz portalach społeczno-
ściowych (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest). Warto zauważyć, że food porn 
może wpływać na wybory żywieniowe i wzory odżywiania zafascynowanych czy 
po prostu mających styczność z tym trendem jednostek oraz grup społecznych. 
Popularność tego niezwykle dynamicznie rozwijającego się zjawiska skłania za-
tem do refleksji nad jego implikacjami zdrowotnymi.

Rozwój wzorów odżywiania towarzyszy procesowi rozwoju cywilizacji na 
wszystkich jego etapach. W okresie współczesnego, spektakularnego rozwoju 
technologii oraz transportu, rynek konsumencki został „zalany” masowo pro-
dukowaną, wysoce przetworzoną żywnością oraz produktami typu fast food. 
W ostatnich dekadach obserwuje się jednak promowanie konsumpcji zdrowego 
jedzenia (żywność ekologiczna, nieprzetworzona, rozwój ruchu slow food). Za-
chowania żywieniowe zyskały zainteresowanie przedstawicieli nauk społecznych 
dopiero pod koniec XX w., co było spowodowane wzrastającą w tym okresie świa-
domością problemów żywieniowych w skali globalnej oraz pojawieniem się zabu-
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rzeń w odżywianiu (anorexia nervosa, bulimia, nadwaga i otyłość). Coraz więcej 
analiz naukowych poświęcano również kwestii wpływu niewłaściwej diety na roz-
wój chorób przewlekłych. Wzory żywieniowe jawią się współcześnie jako znaczą-
cy czynnik ryzyka wystąpienia wielu chorób, wpływają również na ich przebieg, 
proces leczenia i jakość życia pacjentów. Głównie dotyczy to tzw. chorób cywili-
zacyjnych, tj. chorób układu krążenia, nowotworowych czy cukrzycy (Synowiec-
-Piłat, Pałęga, Jędrzejek 2017).

Warto zauważyć, że żywność i jej związek ze zdrowiem nie są głównym tema-
tem zainteresowania psychologów zdrowia. W wielu pracach w tej dziedzinie jest 
widoczna tendencja do traktowania żywności oraz diety raczej jako prostego i sta-
łego przedmiotu analizy. Psychologiczne podejście do promocji zdrowia opiera 
się na założeniu, że coraz większa wiedza na temat tego, co stanowi zdrową dietę, 
jest zasadniczo uzgodniona i nieskomplikowana (Coveney 2003). Istnieje znacz-
na liczba badań i teorii dotyczących zaburzeń odżywiania, natomiast zbyt mało 
badań psychologicznych rozważa wpływ żywności i diety na zdrowie lub w jaki 
sposób żywność jest konstruowana, rozumiana i kontekstualizowana, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia (Haworth-Hoeppner 2000; Fairburn, Harrison 2003; 
Foerde et al. 2015). A przecież żywność jest podstawowym atrybutem życia co-
dziennego – musimy ją znaleźć, kupić, przygotować jedzenie oraz jeść codziennie, 
aby żyć i pozostać zdrowym.

Problematyka związana z żywnością przenika kulturę, czego przykładem są 
liczne programy kulinarne czy fotografie jedzenia w mediach społecznościowych. 
W centrum uwagi znajduje się również zdrowie, ponieważ w dużej części witry-
ny internetowe są mocno przeniknięte informacjami na temat zdrowego jedzenia 
i odpowiedniej diety. Ponadto, informacje te muszą być zrozumiałe i negocjowane 
w ich społecznym kontekście. Wzory odżywiania i zdrowie są ściśle ze sobą po-
wiązane, a wszelkie rozważania dotyczące żywności mogą mieć znaczące konse-
kwencje dla zdrowia.

Oprócz umiejętności „właściwej” formy jedzenia uczymy się od innych w na-
szym kontekście kulturowym, jakie jedzenie powinno być oferowane przy danej 
okazji (np. we Włoszech ryż jest tradycyjnym darem dla par, które wprowadzają 
się do swojego pierwszego domu, ponieważ symbolizuje płodność). Co ciekawe, 
rozpowszechnione są także przekonania na temat wpływu pożywienia np. na 
proces uzdrawiania lub regulowania nastroju osób chorych (np. zupa z kurczaka 
w judaizmie) czy stan emocjonalny (np. czekolada na przygnębienie). Przeko-
nania te kształtują preferencje i zachowania ludzi. Przekonania na temat relacji 
pomiędzy jedzeniem a afektem mają duże znaczenie dla kulturowego konstru-
owania jego znaczenia i funkcji oraz prowadzą do istotnych konsekwencji w za-
kresie zdrowia publicznego. Postawy wobec żywności mogą w dużym stopniu 
kształtować nasze podejście do odżywiania, a następnie wpływać na nasze zdro-
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wie. Pokazały to m.in. badania zespołu Paula Rozin (1999), który analizował 
postawy wobec żywności i rolę jedzenia w czterech szerokich kontekstach kul-
turowych (Stany Zjednoczone, Japonia, flamandzka Belgia oraz Francja). W ba-
daniu postawiono hipotezę, że różne postawy w stosunku do żywności (głównie 
na continuum od przyjemności do stresu/zmartwienia) mogą wpływać na ogól-
ny stan zdrowia. Według autorów hipoteza ta wydaje się uzasadniona, ponieważ: 
a) potwierdzono istnienie kulturowych różnic w postawach żywieniowych oraz 
b) ogólnie rzecz biorąc, przyjemność (zadowolenie) wydaje się być promotorem 
zdrowia, zaś martwienie się (stres) – czynnikiem negatywnie wpływającym na 
zdrowie. W szczególności badacze chcieli poznać przekonania respondentów na 
temat związku diety i zdrowia oraz takie zagadnienia jak: martwienie się o po-
żywienie, stopień ograniczenia spożycia żywności zmodyfikowanej jako wyraz 
dbania o jakość odżywiania (np. mniejsza zawartości soli lub tłuszczu), znacze-
nie żywności jako pozytywnej siły życiowej, tendencja do kojarzenia żywności 
z kontekstem nutritional vs. culinary oraz satysfakcji z wartości prozdrowotnej 
własnej diety. We wszystkich domenach, poza przekonaniem o związku diety ze 
zdrowiem, istniały znaczne różnice miedzy krajami (oraz płcią). Ogólnie rzecz 
biorąc, grupą kojarzącą żywność najbardziej ze zdrowiem, a najmniej z przy-
jemnością byli Amerykanie, a grupą najbardziej kojarzącą żywność z przyjem-
nością, a najmniej ze zdrowiem byli Francuzi. We wszystkich czterech krajach 
kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn, wykazywały wzorzec postaw bardziej 
przypominający amerykański wzór, a mniej francuski. W obu płciach Francuzi 
i Belgowie byli na ekstremalnej skali przyjemności, Amerykanie na ekstremalnej 
skali zdrowia, natomiast Japończycy pośrodku. Co ciekawe Amerykanie, którzy 
w największym stopniu zmieniają dietę, aby dbać o zdrowie, najrzadziej przeja-
wiali satysfakcję ze zdrowotności własnej diety. Przejawiane przez Amerykanów 
„zamartwianie się” i obsesje na punkcie zdrowego jedzenia mogą paradoksalnie 
przynosić efekty przeciwne do zamierzonych, prowadząc do znacznego obniże-
nia jakości życia, a także mogą mieć negatywny wpływ na długość ich życia. Au-
torzy badań twierdzą, że dieta i zdrowie oraz obawy związane ze spożywaniem 
żywności różnią się w zależności od kultury i mogą mieć negatywny wpływ na 
zdrowie. Dlatego też w działaniach promujących zdrowie należy odpowiednio 
uwzględniać zależność postaw żywieniowych i wzorców spożycia (wraz z mia-
rami rzeczywistej diety) od czynników środowiskowych, pamiętając o różni-
cach pomiędzy krajami w podejściu do zdrowia w ogóle.

Współcześnie w coraz większym zakresie, na skutek stałego podnoszenia po-
ziomu wiedzy społeczeństwa, świadomość konsumentów ukierunkowana jest na 
dostosowywanie indywidualnych wzorów odżywiania do wymogów zdrowot-
nych. Jednocześnie jednak coraz częściej mamy do czynienia z wielokulturowymi 
wzorami odżywiania. Globalizacja wzorów konsumpcji pociąga za sobą szereg za-
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grożeń, także zdrowotnych. Przykładem jest chociażby zjawisko „makdonaldyza-
cji” współczesnego świata (Ritzer 2005), subkultura fast foodów (Schlosser 2005) 
czy po części zjawisko food pornu. Przemożny wpływ na ten proces mają również 
media. Reklamy propagujące określone wzorce odżywiania mogą z jednej stro-
ny kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe (edukacja zdrowotna, promocja 
zdrowia), ale również przyczyniać się do wykształcenia lub utrwalenia zachowań 
i postaw nieprawidłowych (nadmierna konsumpcja niezdrowej żywności).

Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu w kontekście współczesnego funkcjono-
wania jednostek w „społeczeństwie ryzyka”. Media dostarczają nam nieustannie 
wielu, niejednokrotnie sprzecznych, informacji o rodzajach ryzyka związanego 
z pożywieniem: żywność modyfikowana genetycznie, „naszpikowana” hormo-
nami, szkodliwość tłuszczy zwierzęcych, konserwanty w żywności etc. Nie ma 
jednak jednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn i potencjal-
nych zdrowotnych skutków naszych kulinarnych wyborów. Jednostka sama musi 
decydować, jakie ryzyko jest gotowa podjąć. Człowiek staje zatem przed nie lada 
wyzwaniem. Nawet proste na pozór wybory, jak chociażby decyzja – co zjeść, są 
obecnie podejmowane w atmosferze sprzecznych informacji i opinii o zaletach 
i wadach poszczególnych produktów. Nasze decyzje, także żywieniowe, uwikłane 
są zatem w ryzyko. Zdaniem Ulricha Becka (2002), twórcy koncepcji społeczeń-
stwa ryzyka, przyspieszenie postępów różnych dziedzin nauki i techniki, a w kon-
sekwencji powstawanie coraz to nowych form ryzyka, nieustannie zmusza współ-
czesnego człowieka do reagowania na te zmiany i dostosowywania się do nich. Co 
więcej, owo ryzyko zdrowotne splecione jest splecione z takimi zmianami zacho-
dzącymi we współczesnym życiu społecznym jak chociażby malejące znaczenie 
obyczaju i tradycji w kształtowaniu tożsamości, zanik tradycyjnego modelu rodzi-
ny czy demokratyzacja więzi osobistych (Giddens 2006).

Spośród tak wielu wyborów, przed którymi jest stawiany współczesny człowiek 
jako konsument, dokonywane są również wybory dotyczące żywienia czy diety. 
Mamy coraz większą świadomość dotyczącą wpływu diety na nasze zdrowie, zda-
jemy sobie także sprawę z ryzyka spożywania określonych produktów, które mogą 
powodować wiele chorób przewlekłych. Jednocześnie jednak wiedza naukowa na 
ten temat zmienia się w ogromnym tempie. Często, z różnych względów, nie na-
dążamy za tymi zmianami. Lukę tę wypełniają media, epatujące informacjami, 
nowinkami dotyczącymi jedzenia. Jak powiedziano wcześniej, nie zawsze są one 
rzetelne, wiarygodne czy naukowo potwierdzone. Niejednokrotnie tylko „pod-
szywają się” pod naukę, wykorzystując wyrwane z kontekstu naukowe fakty – do 
swoich komercyjnych celów. Dodatkowo zewsząd torpedowani jesteśmy reklama-
mi i markami walczących o przetrwanie na rynku firm, realizujących swe komer-
cyjne cele, nie zawsze z dbałością o dobro – w tym zdrowotne – konsumenta, nie 
zawsze też działając w zgodzie z wymogami etyki (np. reklamowanie wieprzowiny 
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jako produktu chroniącego przed chorobami układu krążenia; słodyczy dla dzieci 
jako dającego siłę i radość pożywienia etc.).

Jedzenie stało się współcześnie jednym z najpopularniejszych tematów me-
dialnych. Wraz z tym trendem, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych XX w., pojawiło się również zjawisko food pornu. Medialne zainteresowanie 
problematyką kulinarną to efekt przypadającej na ten okres niezwykłej popular-
ności różnego rodzaju diet oraz trendu bycia fit, z drugiej zaś strony odpowiedź 
na coraz bardziej zwracające uwagę publiczną zjawisko wzrostu wskaźników oty-
łości oraz zaburzeń odżywiania. Food porn obejmuje z jednej strony fotografie, 
obrazy zdrowej żywności – można tu mówić o nurcie prozdrowotnym, ze skrajną 
jego postacią, tzw. vegan style. Z drugiej zaś strony hashtag ten używany jest do 
promowania jedzenia typu fast food, niezdrowej kuchni (nurt antyzdrowotny). 
Elektryzujące, kuszące zdjęcia potraw oraz aktu ich spożywania powodują, bądź 
mają powodować, że jedzenie zaczyna nas fascynować. Sprawiają, że mamy ocho-
tę „jeść oczami”. Niejednokrotnie następuje zatarcie lub wyparcie znaczenia, czy 
jedzenie to jest zdrowe, czy dla zdrowia szkodliwe.

Podejmujemy ryzyko zdrowotne i wybieramy (oczywiście nie zawsze racjonal-
nie) z natłoku informacji i obrazów te, które uważamy za bardziej dla nas odpowied-
nie, dobre, przynoszące nam najwięcej „zysków”. Mając jednak na uwadze biolo-
giczne, psychologiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska food pornu, 
wybory te nie zawsze muszą podlegać imperatywowi ochrony i promocji zdrowia5.

Coraz rozleglejsze wpisywanie się zjawiska food pornu w styl życia jednostek 
i grup pociąga za sobą różnorodne konsekwencje społeczne, w tym także zdrowot-
ne. Warto się zatem zastanowić, na ile promuje ono właściwe, korzystne dla zdro-
wia wzorce odżywiania (Rousseau 2014). Poddawanie się „magii” food pornu może 
nieść za sobą negatywne implikacje dla zdrowia, ale również stwarza potencjalną 
szansę do wykorzystania tego zjawiska pozytywnie – w działaniach prozdrowot-
nych. Korzystne wydaje się zatem pogłębienie badań i analiz empirycznych pod ką-
tem potencjalnego wykorzystania fenomenu food pornu do promowania zdrowia.

Food porn a zaburzenia odżywiania

Analiza treści postów związanych z jedzeniem, zamieszczanych na popularnych 
platformach internetowych, takich jak Instagram czy Twitter, pokazuje wprost 
przewagę popularności postów z produktami „niezdrowymi” (Mejova, Abbar, 
Haddadi 2016; strona http://www.urwhatupost.com, dostęp: 5.12.2017). Zjawisko 

5 Na temat biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań zjawiska 
food pornu patrz artykuł w tym tomie: Synowiec-Piłat M., Jędrzejek M., Pałęga A.: Magia food por-
nu. Próba rekonstrukcji etiologii zjawiska. 
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food pornu promuje zatem w dużej mierze żywność, której nadmierne spożywa-
nie grozi wystąpieniem negatywnych konsekwencji zdrowotnych (Spence et al. 
2016). Nadmierna ekspozycja na obrazy typu food porn może zaburzać zacho-
wania związane z odżywianiem, m.in. stymulując uczucie głodu i konsumpcję. 
Dlatego też zjawisko to może przyczyniać się do rozpowszechnienia wśród ogółu 
społeczeństwa nadwagi i otyłości. Według danych Światowej Organizacji Zdro-
wia, WHO (2015) w Polsce, w 2014 r., otyłych było 23,5% mężczyzn oraz 26,7% 
kobiet w populacji >18 r.ż., natomiast w Europie odpowiednio 21,5% oraz 24,5%, 
zaś globalnie – 10,7% oraz 15,2%. Food pornowe obrazy jedzenia mogą tę ten-
dencję utrzymywać lub zwiększać. Okazuje się, że wzrost masy ciała (wyrażonej 
we wskaźniku BMI) zmienia funkcjonowanie mózgowa i zachowania związane 
z odżywianiem. Dla przykładu, badania zespołu Kirrilly Pursey (2014) pokaza-
ły, że u osób otyłych, na czczo, obrazy jedzenia powodują zwiększoną aktywację 
nerwową w tych obszarach, o których wiadomo, że są związane z oczekiwaniem 
na nagrodę. Dla kontrastu, w grupie kontrolnej (u osób z prawidłową masą cia-
ła) wykazano większą aktywację w tych obszarach neuronowych, które są ściślej 
związane z ośrodkami kontroli. Takie wyniki sugerują, że masa ciała oraz stan 
głodu wywiera znaczący wpływ na reakcję mózgu na obrazy żywności. Z kolei 
badania zespołu Olivii Petit (2016) donoszą o różnej odpowiedzi nerwowej osób 
otyłych i z prawidłową masą ciała w zależności od sposobu myślenia o prezento-
wanych obrazach żywności. Kiedy uczestnicy oglądali zdjęcia zdrowej żywności, 
myśląc o przyjemności, jaką uzyskaliby, gdyby ją spożywali, większą aktywację za-
obserwowano u osób z wyższym BMI niż u osób szczupłych, m.in w obszarze mó-
zgu powiązanym z oczekiwaniem na nagrodę. Gdy osoby z wyższym BMI oglą-
dały te same obrazy, jednocześnie myśląc o możliwych korzyściach zdrowotnych, 
zaobserwowano mniejszą aktywność w tych samych obszarach mózgu. Wyniki te 
sugerują, że osoby z wyższym wskaźnikiem BMI mają tendencję do lekceważenia 
korzyści zdrowotnych. W takiej sytuacji oglądanie obrazów typu food porn w me-
diach wydaje się być istotnym zagrożeniem z punktu widzenia walki z otyłością.

Realnym zagrożeniem w walce z otyłością jest również marketing produktów 
typu fast food, w którym są one prezentowane w trendzie food pornu. To z kolei 
przekłada się na zwiększoną ich konsumpcję, prowadząc tym samym do negatyw-
nych konsekwencji zdrowotnych.

Patrząc na zagadnienie otyłości czy niezdrowych zachowań dietetycznych 
z szerszej perspektywy społeczno-kulturowej, warto zauważyć, że upowszech-
nienie jedzenia fast food jest konsekwencją procesu globalizacji. Restauracje typu 
fast food są obecnie powszechnie dostępne nie tylko w USA i Europie, ale rów-
nież w Azji. Konsumpcja tego rodzaju żywności drastycznie wzrasta. W 1970 r. 
Amerykanie wydawali na fast food około 6 miliardów dolarów, a w 2000 r. już 
ponad 110 miliardów. Według statystyk, Amerykanie przeznaczają więcej pienię-
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dzy na fast food niż na wykształcenie, sprzęt komputerowy czy nowe samochody 
(Schlosser 2005). Kupowanie i spożywanie fast food stało się współcześnie rutyną, 
społecznym zwyczajem, zwyczajną i przyziemną czynnością jak mycie zębów czy 
nieprzechodzenie na czerwonym świetle. Ponadto, konsumenci instynktownie 
ulegają znajomej marce, aby tym samym uniknąć czegoś nieznanego i minimali-
zować związane z tym ryzyko. Marka powszechnie znanej firmy oferuje poczucie 
pewności, jeśli jej produkty są zawsze i wszędzie takie same (np. oferta MacDo-
nald’s) (Schlosser 2005). Ponadto, w restauracjach fast food jedzenie jako produkt 
dostępne jest „od ręki”. Warto zauważyć, że najczęściej są to produkty wysokokalo-
ryczne, o dużej zawartości tłuszczów nasyconych, węglowodanów lub soli, których 
nadmierne spożywanie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, 
m.in. z rozwojem nadwagi, otyłości, chorób układu krążenia (Synowiec-Piłat, Pa-
łęga, Jędrzejek 2017). Produkty tych restauracji są często prezentowane w nurcie 
food pornu, czyli w sposób wyidealizowany – jako bardzo apetyczne, świeże, przy-
gotowane z myślą o kliencie. Niezwykły jest również wizerunek medialny tego ro-
dzaju restauracji. Przykładowo, w reklamach telewizyjnych6 widać przesłanie, że 
czas spędzony w tym miejscu jest zawsze dobrze spędzonym czasem, niezależnie, 
czy samemu, czy z przyjaciółmi, w czasie wolnym, czy przed pracą, wszyscy do-
brze się bawią, są zadowoleni i uśmiechnięci. Każdego dnia w Stanach Zjednoczo-
nych około ¼ dorosłej populacji odwiedza restauracje typu fast food. Fast foodowy 
marketing bardzo silnie zorientowany jest na dzieci i młodzież (Schlosser 2005). 
Badania pokazują jednoznacznie, że spożywanie jedzenia typu fast food zagraża 
zdrowiu młodzieży, natomiast udział tego rodzaju żywności w diecie może sta-
nowić nawet do 16–17% całkowitego spożycia kalorycznego nastolatków (Harris, 
Schwartz, Brownell 2010). Autorzy raportu donoszą, że w 2009 r. przemysł fast 
food wydał ponad 4,2 miliarda dolarów na reklamę swoich produktów dla wszyst-
kich odbiorców oraz zanotował wzrost działań marketingowych skierowanych do 
dzieci i młodzieży. W okresie od 2003 do 2009 r. ekspozycja na telewizyjne re-
klamy produktów fast food skierowanych do dzieci (przedział wiekowy: 2–11 lat) 
wzrosła o 34%, a do nastolatków (przedział wiekowy: 12–17 lat) – o 39%. Dzieci 
i młodzież to szczególna grupa odbiorców, dla których przygotowywana jest spe-
cjalna oferta fast food: dobry, dostosowany do ich oczekiwań smak, praktyczność 
i niska cena. Zachęcające do zwiększenia konsumpcji są także takie marketingowe 
praktyki jak oferowanie dużych czy podwójnych porcji w cenie jednej czy darmo-
we uzupełnianie napoju gazowanego (Schlosser 2005).

Będące pod wpływem zamieszczanych w mediach reklam, obrazów, także tych 
oznaczonych hashtagiem #foodporn, osoby spożywające fast food, rzadko zastana-
wiają się, skąd pochodzi tego rodzaju jedzenie i jakie zawiera składniki. Wpraw-

6 Kampania reklamowa sieci restauracji McDonald’s w Polsce, prowadzona pod hasłem #mamsma-
kanamaka; link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=PXop8rFBzWc (dostęp: 27.12.2017).
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dzie świadomość jego szkodliwości wzrasta w społeczeństwie, nie zawsze jednak 
przekłada się ona na nasze codzienne wybory dietetyczne. Warto też zauważyć, że 
fast foodowe firmy, powołując się na odkrycia naukowe, często manipulują dany-
mi, wykorzystując je do celów komercyjnych, by zwiększyć swój zysk. Jak zauważa 
Eric Schlosser (2005), sieci fast food skwapliwie wykorzystują bezgraniczną wia-
rę współczesnego człowieka w naukę, w ich restauracjach stosuje się i eksponuje 
lśniące maszyny służące do przygotowania jedzenia – zdobycze techniki, elektro-
niki i automatyki. Podawane nam w takim kontekście znaczeniowym jedzenie 
sprawia wrażenie przygotowanego według wysokich standardów higienicznych 
oraz w oparciu o podparte naukową wiedzą procedury. Pod przykrywką dobrego 
i apetycznego produktu kryje się jednak żywność całkowicie przetworzona i na-
szpikowana konserwantami. 

Zjawisko food pornu przyczynia się zatem z jednej strony do promowania kon-
sumpcji jedzenia typu fast food, powodując rozwój nadwagi oraz otyłości u coraz 
większej liczby osób, z drugiej zaś strony może powodować inny rodzaj zaburze-
nia odżywiania, jakim jest anoreksja.

Badania potwierdziły, że osoby, które cierpią na zaburzenia odżywiania lub 
są na bardzo restrykcyjnych dietach, często odwiedzają witryny food pornu (La-
vis 2015). Osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania, patrząc na zdjęcia „zabro-
nionego jedzenia”, stymulują swój apetyt, zwiększają pragnienie, a zarazem po-
wstrzymują się od jedzenia, jakby dla sprawdzenia, czy ich wola jest silniejsza od 
pragnienia spożycia posiłku. Anna Lavis (2015) podejmuje próbę odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób niektóre osoby z anoreksją jedzą, omijając inkorporację 
cielesną oraz jaka jest rola food pornu w tych procesach. Autorka sugeruje, że tego 
rodzaju „akty spożywania” podtrzymują chorobę, która jest głęboko niebezpiecz-
na i niepokojąca, a jednak może stanowić sposób bycia w świecie dla osób do-
tkniętych anoreksją. Przekonanie, że food porn jest nie tylko oglądany, ale także 
symbolicznie „spożywany”, zaczyna rozmywać granice między jedzeniem jako 
czynnością rzeczywistą, oczekiwaną lub wyobrażoną. Dlatego też akt jedzenia 
w cyberprzestrzeni odbywa się i łączy ze sobą mózgi, oczy i ekrany komputero-
we, niekoniecznie mając odzwierciedlenie w realnych czynnościach, takich jak 
dotykanie, wąchanie, smakowanie, delektowanie się, połykanie i trawienie. W od-
biorze food pornowych obrazów bierze zatem udział jedynie zmysł wzroku, z po-
minięciem tak ważnych w czynności jedzenia pozostałych zmysłów. Jednostka, 
opierając się wyłącznie na zmyśle wzroku, materializuje obrazy jedzenia w swoim 
umyśle, które stają się dla niej niejako rzeczywistymi faktami. Jednakże z czynno-
ści jedzenia wykluczane jest ciało, bowiem w rzeczywistości nie dochodzi do re-
alnego spożycia pokarmu przez jednostkę. W przypadku anoreksji mamy więc do 
czynienia ze zjawiskiem rozdzielenia cielesności od umysłu w odniesieniu do aktu 
jedzenia (Baudrillard 1983). Food porn utwierdza osoby chore na anoreksję, że nie 



111Zjawisko food pornu w kontekście promocji zdrowia

muszą fizycznie jeść, a tym samym, że nadal są chore. Można więc stwierdzić, że 
podczas gdy anoreksja jest chorobą głęboko związaną z niebezpiecznym i przy-
gnębiającym głodem, jedzenie nie jest po prostu nieobecne. Przeciwnie, uznanie 
food pornu jako „zjedzonego” sugeruje, że anoreksja jest utrzymywana nie tylko 
przez fizyczne niejedzenie, ale także, paradoksalnie, może być wzmacniana przez 
„jedzenie w sieci” w sposób, który wciąga świat wirtualny do rzeczywistego.

Przykładowo, na stronie internetowej MyProAna7 osoby cierpiące na anorek-
sję wymieniają się poglądami na temat food pornu. Dzielą się zdjęciami jedze-
nia, które najchętniej oglądają. Wiele wpisów dotyczy oglądania specyficznych 
programów kulinarnych, które sprawiają, że osoby te czują się najedzone. Dużo 
jest też sugestii na temat tego, w jaki sposób food porn pomaga w niejedzeniu: 
np. „jesteś głodna w pracy, poczytaj przepisy kulinarne”. Pojawiają się wpisy z za-
pytaniem, czy wielogodzinne oglądanie food pornu aż do momentu odczuwania 
nudności jest normalne? Niepokojące jest to, że odpowiedzi zazwyczaj utwierdza-
ją niepewność. Dlatego też warto zastanowić się, czy food porn pomaga, czy też 
pogrąża osoby w chorobie.

Food porn a promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych

Zwiększona ekspozycja na obrazy jedzenia może skutkować prozdrowotnymi lub 
antyzdrowotnymi zmianami w zachowaniu człowieka, w zależności od prezen-
towanych treści i formy, co może być obiecującą ścieżką w akcjach i kampaniach 
promujących zdrowie. Biorąc pod uwagę popularność i siłę oddziaływania zjawi-
ska food pornu, można i warto je wykorzystać jako narzędzie promocji zdrowia.

Prozdrowotne treści, posty lub zdjęcia zdrowej żywności dzięki hashtagowi 
#foodporn mają szansę dotrzeć do większej grupy odbiorców. W badaniu Me-
jova, Abbar oraz Haddadi (2016) analizie poddano prawie 10 milionów postów 
zamieszczonych na Instagramie przez 1,7 miliona użytkowników na całym świe-
cie. Przeważająca (porównywalna w przekroju różnych narodów) popularność 
– a nawet zdaniem autorów obsesja – na punkcie słodyczy pokazała dominację 
słodkich deserów w lokalnych kuchniach. Jednakże, znaleziono również obiecu-
jące cechy w związku pomiędzy emocjami i zdrowotnymi tematami związanymi 
z #foodporn, sugerujące, że jedzenie może służyć jako motywacja dla zdrowe-
go stylu życia. Co istotne, prozdrowotnym postom zdaje się sprzyjać aprobata 
społeczna. Użytkownicy, którzy zamieszczali prozdrowotne hashtagi, posiadali 
średnio 1000 więcej zwolenników w stosunku do osób zamieszczających posty 
z niezdrowymi hashtagami. Na podstawie analizy demograficznej pokazano 
ogólnonarodowe trendy zachowań, takie jak silny związek pomiędzy wysokością 

7 http://www.myproana.com (dostęp: 16.12.2017).

http://www.myproana.com
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dochodów a dbałością o zdrowotność ulubionego jedzenia. Wyniki eksponują 
również potencjalne możliwości dla wykorzystania zjawiska food pornu do pro-
mowania zdrowego stylu życia.

Przykładem inicjatywy, która próbuje wzmocnić trend „zdrowego” food pornu 
w sieci, jest strona internetowa firmy Bolthouse Farms8. Na stronie tej analizo-
wane są wybrane 24 kluczowe hashtagi w mediach społecznościowych. Wcho-
dząc na wskazaną stronę internetową, w pierwszej kolejności widać liczbę postów 
z hashtagami „zdrowego” i „niezdrowego” food pornu w sieci w danym dniu oraz 
informację o tym, że każdy z nas lubi zdjęcia oznaczone hashtagiem #foodporn, 
jednakże zdjęcia warzyw czy owoców nie cieszą się tak dużą popularnością. Au-
torzy strony rzucają wyzwanie dla osoby odwiedzającej portal, by w danym dniu 
pod hashtagiem #foodporn umieszczała jedynie zdjęcia warzyw i owoców, stawia-
jąc sobie tym samym za cel uzyskanie 1 miliona postów ze zdrową żywnością 
dziennie. W drugiej odsłonie strony autorzy prezentują wybrane 24 produkty, kla-
syfikując je na „zdrowy” i „niezdrowy” food porn, śledząc jednocześnie, jak często 
dany hashtag pokazuje się w sieci w danym dniu.

Warto w tym miejscu zastanowić się nieco szerzej nad skutecznością tego 
rodzaju akcji, posiłkując się modelem społecznych porównań (model of social 
comparison). W modelu tym podkreśla się, że większość ludzkich zachowań, 
będąc efektem procesu socjalizacji, ma charakter zakorzeniony, ze względu na 
to, że składają się na nie zinternalizowane nawyki, przekonania, wierzenia czy 
motywacja. Jednakże, w określonych sytuacjach społecznych mogą one przyjmo-
wać postać zachowań instrumentalnych. Dzieje się tak wówczas, gdy w obrębie 
mikrostruktury, w której funkcjonuje jednostka, pojawiają się alternatywne do 
obowiązujących, istotne dla członków grupy wzory, które wspierają zachowania 
instrumentalne. Jak pisze Beata Tobiasz-Adamczyk (2013: 33), „zachowanie jest 
uważane za instrumentalne, jeśli wspiera korzystną prezentację własnej osoby 
związaną z określoną pozycją społeczną, to znaczy jeżeli dzięki takim zachowa-
niom wypadamy lepiej we własnej ocenie w porównaniu z innymi osobami”.

Oczywiście, idea przyświecająca twórcom powyżej opisywanej (ale i wielu in-
nych) internetowej akcji ma pozytywny, prozdrowotny wydźwięk. Istotne wydaje 
się jednak pytanie, na ile reagowanie jednostek w postaci kliknięcia na zdrowy 
produkt czy umieszczania zdjęć z hashtagiem #foodporn jest działaniem stricte 
instrumentalnym, nastawionym np. na kreowanie swojego wizerunku w sieci, 
a w jakim stopniu faktycznie jest wyrazem prozdrowotnych przekonań oraz w ja-
kim zakresie zmienia prozdrowotne wybory jednostek. Zagadnienie to jawi się 
jako ciekawa droga do analiz empirycznych, których wyniki można byłoby prak-
tycznie wykorzystać w promocji zdrowia.

8 Firma produkująca m.in. soki owocowe; http://www.urwhatupost.com (dostęp: 15.12.2017).
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Zjawisko food pornu, niezależnie od tego, czy ma konotacje pro- czy antyzdro-
wotne, wpisuje się również w konkretne okoliczności, w których rozgrywają się 
doświadczenia kulinarne. Bierzemy tu pod uwagę zarówno miejsce, jak i towarzy-
stwo, z którym spożywamy posiłki. Dokonywane przez jednostki wybory związa-
ne z konsumpcją zdrowych lub niezdrowych pokarmów mogą być wyrazem bu-
dowania własnej tożsamości i identyfikacji społecznej. Przykładowo, jak zauważa 
Beata Tobiasz-Adamczyk (2013), różne formy wegetarianizmu są dla wielu ludzi 
nie tylko sposobem odżywiania, ale jednocześnie – wyrazem identyfikacji z okre-
śloną ideologią. Zjawisko food pornu staje się sposobem budowania własnego „ja” 
oraz społecznego wizerunku w sieci, co może prowadzić do instrumentalnego 
wykorzystania tego zjawiska. Walory zdrowotne potrawy nie są wówczas priory-
tetem, a jedynie narzędziem do budowania wizerunku bycia fit czy osoby dbającej 
o zdrowie. Nawet potoczna obserwacja towarzyszących zjawisku food pornu inter-
netowych wypowiedzi czy ludzkich zachowań w restauracjach skłania do refleksji, 
że np. wybór opcji vege nie musi być zinternalizowaną postawą czy utrwalonym 
i przemyślanym wzorem zachowania, lecz właśnie ukierunkowaną na budowanie 
społecznego image modą na wegetariański styl życia. Możemy zatem „lajkować” 
obrazy prezentujące wegańską odmianę food pornu lub chodzić i jadać w wegeta-
riańskich restauracjach nie dlatego, że prezentujemy taki styl życia czy wyznajemy 
określoną ideologię, lecz po to, by za taką osobę uchodzić, bo jest to społecznie 
atrakcyjny wzorzec, za którego realizację zostaniemy nagrodzeni przez audyto-
rium w określonym środowisku społecznym.

Należy również pamiętać, że food porn jest częścią rzeczywistości wirtualnej, 
w związku z czym musi być analizowany z uwzględnieniem specyfiki i sposobu 
oddziaływania poszczególnych rodzajów mediów.

Współcześnie powszechnie uznaje się, że cennym narzędziem promocji zdro-
wia są lub mogą być media społecznościowe (Neiger et al. 2012). Wśród zalet 
wykorzystania kanałów social media wymienia się łatwość, szybkość i masowość 
przekazywanych treści, w tym możliwość jednoczesnego dotarcia do zróżnico-
wanej grupy odbiorców, przy stosunkowo niewielkich kosztach w porównaniu 
z tradycyjnym marketingiem (Levac, O’Sullivan 2010). Istotnym zagrożeniem 
tego typu prowadzonych akcji jest konieczność bycia online – utrata połączenia 
z Internetem automatycznie skutkuje wyłączeniem z uczestnictwa w tych dzia-
łaniach. Innym istotnym utrudnieniem jest bariera materialna i/lub językowa, 
która utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z technologii oraz z informacji/pro-
gramów dostępnych online, co skutkuje nierównością w dostępie do usług zdro-
wotnych/działań prozdrowotnych (Korp 2006; Levac, O’Sullivan 2010). Z racji, iż 
social media są stosunkowo niedawnym fenomenem, metody oceny efektywności 
wykorzystania ich jako narzędzi są dopiero w fazie rozwoju (Levac, O’Sullivan 
2010). Jednakże, wraz z rozwojem mediów społecznościowych coraz ważniejsze 
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staje się śledzenie kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indi-
cators, KPI) i metryki, także odnośnie do programów prozdrowotnych. Wskaź-
niki te są powszechnie używane w badaniach analityki internetowej. Metryka to 
dowolna zmienna, która jest mierzona (np. liczba postów, tweetów, fanów itp.), 
podczas gdy KPI to unikatowa forma danych identyfikowana przez organizację 
jako centralny punkt oceny mediów społecznościowych i pokrewnych korzyści. 
Chociaż KPI są często wyrażane jako konkretne pomiary, takie jak współczynni-
ki lub wartości średnie (np. średnia liczba komentarzy do wpisu), mogą również 
reprezentować szersze lub bardziej ogólne konstrukty (np. wpływ lub zaangażo-
wanie) (Neiger et al. 2012).

Media społecznościowe to nie tylko aplikacja, ale konstelacja narzędzi i tech-
nologii, które wspierają konwersację i współtworzenie w trybie peer-to-peer (mo-
del komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom te same 
uprawnienia). W przypadku promocji zdrowia ważne jest, aby skupić się na pod-
stawowych cechach konkretnego narzędzia oraz na tym, w jakim zakresie można 
je wykorzystać, niż na samym narzędziu. Twitter umożliwia użytkownikom szyb-
kie łączenie się w skali globalnej z treścią krótką, idealną do rozpowszechniania 
informacji w szybkim tempie. Może być uważany za narzędzie do wyszukiwania 
odpowiedzi na pytania, których nie myślelibyśmy zadać nieznanym nam osobom. 
Z tego powodu Twitter to potężne narzędzie do budowania i rozszerzania profe-
sjonalnych sieci i dotarcie do różnorodnych, ukrytych społeczności.

Natomiast takie narzędzia multimedialne jak YouTube (filmy), Instagram 
(zdjęcia) i podcasty (audio) są prostymi sposobami udostępniania treści, które 
wykraczają poza tekst, zaś platformy multimedialne jak Facebook, pozwalają na 
dystrybucję treści w wielu formach od ogromnej liczby użytkowników. Media spo-
łecznościowe działają na zasadzie konwersacji, ale takiej, która występuje w skali 
globalnej przestrzeni i czasu. Obecnie zdrowie publiczne rozszerza swoje dzia-
łania w mediach społecznościowych. Według badań Rosemary Thackeray oraz 
zespołu (2011), 60% państwowych wydziałów zdrowia w USA używa co najmniej 
jednego kanału mediów społecznościowych. Korzystanie z mediów społeczno-
ściowych w promocji zdrowia powinno być cenione ze względu na potencjał do 
angażowania odbiorców i ulepszenia komunikacji oraz zwiększenia promocji 
programów, produktów i usług.

Rozpowszechnienie zjawiska food pornu w mediach oraz fakt, że obrazy z nim 
związane są tak chętnie umieszczane i „lajkowane” w sieci, można też interpre-
tować jako przejaw upodmiotowienia (empowerment) partycypujących w tym 
osób (Korp 2006; Levac, O’Sullivan 2010; Synowiec-Piłat, Pałęga, Jędrzejek 2017). 
Upodmiotowienie jednostek i społeczności na rzecz zdrowia jest często określa-
ne mianem „kluczowej zasady” promocji zdrowia (Tones 1996; Rootman et al. 
2001). Zarazem koncepcja ta jest także często stosowana w debacie na temat zdro-
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wia w Internecie (Chin 2000; Metcalf, Tanner, Coulehan 2001). Podstawą wspól-
nej definicji upodmiotowienia w promocji zdrowia jest Karta Ottawska (WHO 
1986: 1), w której idea ta jest definiowana jako proces umożliwiający ludziom 
„zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz polepszenie ich stanu zdrowia”. 
Jednostki, angażując się w działanie prozdrowotne, m.in. publikując obrazy zdro-
wej żywności pod hashtagiem #foodporn, mogą – świadomie lub nie – pobudzać 
aktywność prozdrowotną innych członków środowiska, w którym funkcjonują. 
Przykładem jest udział w tzw. wyzwaniach (challenges), które „wciągają” coraz to 
szersze grono uczestników-odbiorców. Zwrócenie uwagi na dany problem zdro-
wotny (np. wyzwanie #nojunkfoodchallenge) motywuje do podnoszenia poziomu 
wiedzy i świadomości, a w konsekwencji może rozwijać wspomnianą umiejętność 
„kontroli nad własnym zdrowiem”.

Refleksje końcowe

Analiza food pornu, w kontekście wykorzystania tego zjawiska do promowania 
zdrowego sposobu odżywiania, wymaga interdyscyplinarnego spojrzenia na to 
zagadnienie, uwzględnienia jego uwarunkowań oraz konsekwencji o charakterze 
biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym. 

Przegląd literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że zjawisko food por-
nu jest bardzo słabo rozpoznane empirycznie. Można odnaleźć stosunkowo dużo 
poświęconych mu artykułów dziennikarskich, natomiast istnieje deficyt badań 
naukowych, dotyczących tego medialnego fenomenu. Jest to tym bardziej intry-
gujące, że „magia” food pornu zdaje się przybierać na sile i zataczać coraz szersze 
kręgi w mediach. Niewątpliwie empiryczna analiza food pornu nie jest łatwa ze 
względu na to, że zjawisko to istnieje głównie w cyberprzestrzeni oraz dotyczy 
anonimowych i trudnych do weryfikacji naukowymi metodami „internetowych 
społeczności”. W przypadku metod ilościowych pojawia się zatem problem nie-
możności osiągnięcia reprezentatywności danych. Także komputerowo wspoma-
gane i zakrojone na szeroką skalę badania medialnej popularności związanych 
z food pornem hashtagów budzą wątpliwości. Bo czy częstsze „lajkowanie” oraz 
stosowanie hashtagów związanych np. z vegan style świadczy o faktycznym re-
alizowaniu w życiu codziennym tego rodzaju praktyk dietetycznych, czy też jest 
tylko powierzchowną odpowiedzią na istniejącą modę na wegetariański styl życia, 
mającą na celu budowanie medialnego wizerunku jednostki? Tego rodzaju narzę-
dzia nie uwzględniają zatem społeczno-kulturowego i psychologicznego kontek-
stu, a ich wyniki można uznać za poznawczo mało wnikliwe.

Alternatywą wydają się być badania o charakterze jakościowym, wykorzystu-
jące jako metodę np. analizę treści – zarówno obrazów, jak i towarzyszących im 
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treści na stronach internetowych. Jedną z metod godnych zastosowania w tym 
przypadku wydaje się być analiza blogów (Blog Mining), które są swego rodzaju 
sieciowym dziennikiem, pamiętnikiem. Ich niewątpliwą zaletą jest interaktyw-
ność, praktycznie nieograniczona możliwość dopisywania komentarzy, które 
mogą stanowić cenne źródło analizy naukowej. 

Rzetelne badania empiryczne na temat szeroko rozumianych przyczyn i skut-
ków tak dużego zainteresowania food pornem oraz charakterystyki jego odbior-
ców wydają się niezbędne w przypadku tworzenia programów prozdrowotnych 
z wykorzystaniem tego rodzaju obrazów jedzenia.

Sięgając po obrazy związane z food pornem, w celu wykorzystania ich przekazu 
w działaniach na rzecz zmiany zachowań i postaw prozdrowotnych, należy tak-
że pamiętać o kwestiach natury etycznej. Fakt silnego powiązania zjawiska food 
pornu z zaburzeniami odżywiania w postaci otyłości czy anoreksji zwraca uwagę 
na potrzebę ostrożnego wykorzystywania tego rodzaju obrazów jedzenia w dzia-
łaniach promujących zdrowie. Istotną kwestią i punktem wyjścia prowadzonych 
akcji prozdrowotnych jest rozważenie potrzeb, możliwości i potencjału czy kapi-
tału społecznego grupy docelowej. Należy zadać sobie pytanie, jakie podjąć kroki, 
jakie narzędzia i metody zastosować, by adresaci naszych działań wybierali (i to 
w dłuższej perspektywie, świadomie i czując taką potrzebę oraz mając przekona-
nie o pozytywnych efektach takich wyborów!) z owego kuszącego, food pornowego 
świata – produkty korzystne dla zdrowia, a nie mu szkodzące. 

W przypadku wykorzystywania w akcjach prozdrowotnych obrazów food por-
nu konieczna jest zatem głębsza refleksja (najlepiej oparta na empirycznych bada-
niach wstępnych) na temat systemu wartości i norm oraz postaw i przekonań, do-
tyczących diety jako elementu stylu życia, adresatów naszych działań. Konieczne 
jest również rozpoznanie specyfiki grup odniesienia porównawczego i normatyw-
nego osób, do których kierowane są owe działania. Może się bowiem okazać, że 
bardziej atrakcyjne społecznie czy kulturowo dla jednostek są obrazy food pornu 
związane z odżywianiem typu fast food, a nie jego prozdrowotny nurt w postaci 
chociażby vegan style czy slow food. Atrakcyjność fast foodowych wyborów może 
wynikać z postrzegania w grupach funkcjonowania jednostki lub w grupach, do 
których ona aspiruje, tego rodzaju żywności oraz jej konsumpcji jako społecznie 
korzystnej z punktu widzenia takich chociażby kwestii jak m.in.: a) nawiązywanie 
i pogłębianie interakcji (scalające wzajemne relacje wspólne biesiadowanie, spę-
dzanie czasu wolnego w restauracjach z tego rodzaju jedzeniem); b) budowanie 
społecznego wizerunku (jestem częścią grupy o określonym stylu życia, którego 
żywność typu fast food jest nieodłącznym i atrakcyjnym elementem); c) uzyska-
nie akceptacji innych jednostek w grupie (zachowania konformistyczne, w tym 
przypadku określona dieta zgodna z preferencjami grupy, są gratyfikowane przez 
pozostałych jej członków) czy d) budowanie lub podniesienie pozycji społecznej 
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w danej strukturze (postępowanie zgodne z oczekiwaniami grupy podnosi atrak-
cyjność i prestiż jednostki w grupie). 

Niezbędna jest zatem refleksja, w jaki sposób przełamać atrakcyjność nie-
zdrowej diety, która nie wynika tylko i wyłącznie (chociaż oczywiście jest to 
istotny czynnik) z niskiego poziomu wiedzy na temat szkodliwości żywności 
typu fast food, ale może być konsekwencją szerokich uwarunkowań społeczno-
-kulturowych, a także psychologicznych (potrzeba akceptacji, niska samoocena, 
poczucie kontroli, kreowanie tożsamości itp.) i biologicznych, o których szerzej 
pisano wcześniej.

Jednym ze sposobów na redukcję lub eliminację niezdrowych wyborów die-
tetycznych, na rzecz wyborów służących zdrowiu, jest wykorzystanie autorytetu 
osób atrakcyjnych i ważnych dla odbiorców naszych działań. Wprowadzenie do 
kampanii czy akcji prozdrowotnej autorytetów, promujących zdrowe odżywia-
nie, nie tylko przyciąga uwagę odbiorców, ale przede wszystkim uwiarygadnia 
przekaz, a w konsekwencji zwiększa jego perswazyjność (Maison, Maliszewski 
2008). Osoba atrakcyjna społecznie może skuteczniej zwracać uwagę odbiorców 
na problemy związane z dietą. Dodatkowo, tworzy ona model zachowania dla 
grupy docelowej, prowokując do naśladownictwa (np. realizowania na co dzień 
diety wegetariańskiej jako istotnego elementu stylu życia lub unikania produktów 
niezdrowych). Atrakcyjne osoby, idole, ich postawy i działania stają się obiektem 
identyfikacji danej grupy odbiorców. Tym samym zwiększa się prawdopodobień-
stwo pozytywnej zmiany postaw zdrowotnych. Na głębszym poziomie można 
oczekiwać reakcji w postaci internalizacji (najgłębszej i najtrwalszej reakcji na 
wpływ społeczny), w przeciwieństwie do omówionych powyżej działań o charak-
terze instrumentalnym (Aronson 1995). Czynnikiem sprawczym jest wiarygod-
ność źródła, od którego pochodzi przekaz. Istotne jest, by wprowadzić bohatera 
jak najbardziej podobnego do grupy docelowej. Jest to sposób na minimalizowa-
nie ryzyka odrzucenia komunikatu. Mając na uwadze wiarygodność przekazu, 
można także wykorzystać wizerunki osób, którym z powodzeniem udało się na 
stałe wprowadzić w codzienne życie pozytywne zmiany dietetyczne czy wygrać 
z zaburzeniami odżywiania (np. otyłością czy anoreksją).

Kolejną, ważną metodą, która niewątpliwie pozwala na internalizację proz-
drowotnych wyborów dietetycznych, jest wykorzystanie narzędzi aktywizujących 
i upodmiotawiających jednostki i grupy, do których kierujemy działania (Syno-
wiec-Piłat, Pałęga, Jędrzejek 2017). 

Mówiąc o kwestiach etycznych, należy także zwrócić uwagę na konotacje zna-
czeniowe analizowanego zjawiska food pornu ze sferą seksualną, a nawet – o czym 
świadczy już sama jego nazwa – z pornografią. Warto wziąć pod rozwagę, że 
zestawienie działań o charakterze prozdrowotnym z obrazami, które kojarzone 
są z pornografią, może budzić negatywne skojarzenia czy wątpliwości moralne. 
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Kwestia ta zasługuje na szczególną troskę w przypadku takich grup odbiorców 
jak dzieci czy młodzież. Ze względu bowiem na to, że ich system aksjologiczno-
-normatywny jest w fazie kształtowania, zaś poziom wiedzy jest na niskim pozio-
mie, sprzyja to podatności młodych ludzi na atrakcyjne wizualnie i doznaniowo 
zjawiska, bez głębszej jednak refleksji odnośnie do ich negatywnych konsekwencji 
społecznych, w tym także zdrowotnych. Nawiązując do food pornu w działaniach 
promujących zdrowy styl życia, należy zatem pamiętać (i to w odniesieniu do od-
biorców we wszystkich kategoriach wiekowych), by unikać obrazów jedzenia, któ-
rych symbolika może mieć konotacje o negatywnym, a zwłaszcza dewiacyjnym 
jak w przypadku pornografii, wydźwięku seksualnym.

Jak pokazują powyższe rozważania, zjawisko food pornu ma bardzo złożony 
wymiar etyczny, który należy z całą powagą i odpowiedzialnością brać pod uwagę, 
wykorzystując tego rodzaju obrazy jedzenia w działaniach prozdrowotnych. War-
te przemyślenia jest zatem, w jakim stopniu i w jaki sposób promotorzy zdrowia 
mogą wykorzystać ową food pornową aktywność uczestników sieci, by promować, 
a nie szkodzić zdrowiu. Kwestia ta jawi się jako kluczowa w dalszych rozważa-
niach i badaniach nad zdrowotnymi aspektami zjawiska food pornu. 
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