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Streszczenie 

 

Zaprezentowana na początku historia informacji kulinarnej od początku istnienia 

człowieka, przez książki kucharskie, programy telewizyjne i możliwości Internetu, poprzedza 

badania wybranych polskich serwisów kulinarnych. Ocena serwisów została przeprowadzona 

przy pomocy metody jakościowo-heurystycznej, dzięki której wyodrębniono dwa główne 

kryteria: zawartość i funkcjonalność wraz z licznymi ich cechami. Ostateczne wnioski z 

przeprowadzonego badania zostały zamieszczone w podsumowaniu. 

 

Słowa kluczowe: Historia informacji kulinarnej, Książki kucharskie, Ocena jakości, Serwisy 

kulinarne, Metoda jakościowo-heurystyczna, Zawartość, Funkcjonalność 
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Wstęp 

 

Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest ocena jakościowo-heurystyczna polskich 

serwisów kulinarnych, które zaczęły pojawiać się w Internecie około 2004 roku i od tego 

czasu prężnie rozwijają i rozmnażają się pod różnymi postaciami. Pierwszy rozdział krótko 

przybliża historię wyżywienia i przepływu informacji kulinarnej. Nauka ta dopiero raczkuje z 

powodu wcześniejszej ignorancji tematu, a posiada wiele zachowanych źródeł w tradycjach, 

książkach kucharskich i nie tylko.  

Głównym założeniem było przeanalizowanie zawartości i funkcjonalności 

dzisiejszych polskich serwisów kulinarnych. W tym celu wykorzystane zostały możliwości 

metody jakościowo-heurystycznej, która dzięki swej elastyczności pozwala na badania 

zjawisk współczesnych. Metoda badawcza została przybliżona w rozdziale drugim wraz z 

ustaleniami odnośnie kryteriów oceny, które stają się podstawą dwóch kolejnych rozdziałów. 

Rozdział trzeci dotyczący zawartości, a czwarty funkcjonalności i przedstawiają 

proces badawczy jakim poddane zostały alfabetycznie ułożone serwisy kulinarne. Dla lepszej 

orientacji ostateczne porównania i przemyślenia na temat badanych stron internetowych 

zostały zawarte w podsumowaniu pracy. 

Materiał bibliograficzny dotyczy dwóch pierwszych rozdziałów, gdzie zawarta została 

historia informacji kulinarnej od czasów najdawniejszych do współczesnych i teoria wybranej 

metody badawczej. 

Oceniane serwisy pochodzą z pierwszych miejsc wyszukiwarki Google.com i 

posiadają wartość PageRank równą pięciu lub większą. Wyjątkiem jest tu PortalKucharski.pl, 

który pomimo niskiego PageRank wynoszącego 1, posiadał wysokie miejsce na liście Google 

i jako jedyny jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej „Innowacyjna 

Gospodarka”. O wyborze zdecydowała też różnorodność instytucji sprawczych, które mogą 

mieć inne określone założenia powstania i działania serwisów kulinarnych. 

Na potrzeby zachowania budowy ocenianych serwisów kulinarnych z czasu badania, 

na końcu pracy został dodany aneks ze screenami całości stron głównych. 
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I. Historia źródeł informacji kulinarnych 

 

Pożywienie jest nieodłącznym elementem życia ludzkiego, dlatego przypuszcza się, że 

początków powstania informacji kulinarnej można by doszukiwać się już w momencie 

pojawienia się człowieka na kuli ziemskiej. Upłynęło jednak parę milionów lat nim zaczął on 

tworzyć kulturę, którą dziś możemy szczątkowo poznać. 

 Paleontolodzy twierdzą, że pierwsze skupiska ludzkie rozsiane były w różnych 

strefach klimatycznych, więc pierwsi przedstawiciele rodu ludzkiego musieli się odżywiać 

odmiennie, zależnie od warunków, w jakich żyli
1
. Przypuszczalnie nigdy nie dowiemy się 

kiedy pożywienie będące koniecznością stało się także przyjemnością. 

Zapewne pierwsze informacje kulinarne były przekazywane droga ustną z pokolenia 

na pokolenie. Po rozpowszechnieniu się pisma zaczęto spisywać wiedzę. Z początku w 

postaci opisów zastawionych stołów, z czasem tekstów kulinarnych, a dalej łącząc je w całość 

i tworząc książki kucharskie.  

Polska nauka zainteresowała się rozwojem  tego specyficznego typu piśmiennictwa 

jakim jest tekst kulinarny stosunkowo niedawno, bo na przełomie lat sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych XX wieku. Z początku teksty kulinarne uznawane były za dzieła o gorszej 

randze i podchodzono do nich z pewnym zażenowaniem. Postawa ta dość szybko się 

zmieniła, ponieważ badacze uznali ten rodzaj literatury za nie gorszą, ale inną oraz zaczęto 

badać teksty kulinarne za pomocą odmiennych narzędzi
2
. W tekście Potrzeby i metody badań 

literatury brukowej (1973), Czesław Hernas zakłada potrzebę zajęcia się popularną, ale 

lekceważoną przez opracowania naukowe literaturą rynkową. Uznał on, że rządzi się ona 

własnymi konwencjami i podlega określonym prawom, czyli zasadzie popytu i podaży oraz 

artystycznej produkcji o możliwie największej opłacalności
3
.  

Książek, czy tekstów kulinarnych nie umieszcza się w granicach literatury wysokiej. 

Ostatnie lata nasuwają pod tym względem wątpliwość, ale nadal autorzy starają się tworzyć 

tanie i dostępne jak największemu kręgu czytelników książki kulinarne, które podlegają 

ogólnym zasadom rynku. Tekst kulinarny należy więc do specyficznego kręgu piśmiennictwa 

nazywanego literaturą rynkową
4
. 

 

                                                 
1
 M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni i przy polskim stole, Wyd. 2, Warszawa 1980, s. 12. 

2
  A. M. Bąbel, Muza z warząchwią : uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa 2004, s. 5. 

3
 Ibidem, s. 6. 

4
 Ibidem, s. 5. 
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1. Książki kucharskie 

 Zanim powstała książka kucharska, musiały istnieć teksty kulinarne z których można 

było ją złożyć. Agnieszka M. Bąbel zauważyła, że tekstem kulinarnym nie można nazwać 

opisu potrawy, który nie byłby uzupełniony o praktyczne wskazówki dotyczące jej 

przyrządzania
5
. Opis taki staję się przepisem kulinarnym, a większy ich zbiór może posłużyć 

do stworzenia książki. Książki kucharskie są podręcznikami do nauki przygotowywania 

żywności
6
, a dla historyków są bogatym źródłem informacji o produktach spożywczych 

danego okresu oraz ludziach przygotowujących i spożywających te produkty.   

1.1. Dzieje książki kucharskiej 

 Początek kultury kulinarnej, jak twierdzi Richard Wrangham, można wyszukiwać w 

powstaniu kultury człowieka związanej z wykorzystywania ognia do obróbki termicznej 

pożywienia
7
. Minęło wiele czasu zanim informacje kulinarne spisywano, by przekazać je w 

tej formie późniejszym pokoleniom. W eposach homeryckich odnaleźć można pierwsze znane 

informacje na temat potraw przygotowywanych i spożywanych przez Achajów i Feaków
8
. 

Istnieje możliwość ustalenia kilku ciekawych choć niepewnych wydarzeń na osi czasu. Dla 

przykładu za pierwszy opis produkcji sera uważa się urywek dotyczący wizyty Odyseusza w 

jaskini Cyklopa Polifema, gdzie natknął się on na skopce pełne serwatki, sagany z mlekiem i 

twaróg, wytłaczany w wiklinowych koszach
9
. 

 Niestety większość tekstów kultury śródziemnomorskiej o tematyce gastronomicznej 

nie przetrwało do naszych czasów. Znane są jednak z innych przekazów imiona pierwszych 

autorów tych dzieł. Mithajkos z Sycylii jako twórca pierwszej książki kucharskiej w V wieku 

p.n.e.
10

 znalazł wielu naśladowców. W III w. p.n.e. pojawiły się podręczniki wypiekania ciast, 

zaś w epoce hellenistycznej do licznych już twórców książek kucharskich dołączyli lekarze z 

podręcznikami dietetycznymi
11

. Bardzo ciekawym zjawiskiem byli także literaci i poeci 

tworzący poematy gastronomiczne m.in. Archestratos z Geli w IV wieku p.n.e. napisał 

Przysmaki, z którego zachowało się 300 wersów informujących o sposobie przyrządzania 

potraw, głównie z ryb
12

.  

                                                 
5
 Ibidem, s. 13. 

6
 Encyclopedia of food and culture, Vol. 1, New York 2003, p. 452. 

7
 R. Wrangham, Walka o ogień : jak gotowanie stworzyło człowieka, Stare Groszki 2009, passim. 

8
 A. M. Bąbel, op. cit., s. 14. 

9
 Ibidem, s. 15. 

10
 J. Burckhardt, O sztuce gotowania u późniejszych Greków [online], Mówią Wieki : Historia w sieci [dostep : 

12 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=139 
11

 A. M. Bąbel, op. cit., s. 16. 
12

 Ibidem, s. 16-17. 
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 Starożytny Rzym pozostawił informacje o autorach specjalizujących się w tematyce 

kulinarnej. Najbardziej znanym pozostał Marek Lawiusz o przydomku Apicjusz (I wiek p.n.e. 

– I w. n.e.), którego dzieła zostały połączone i dopełnione przez anonimowego sprawce 

prawdopodobnie na przełomie IV i V wieku n.e. De Re coquinaria libri X wydawana pod 

imieniem Apicjusza dorobiła się tytułu z końcem XV wieku
13

, kiedy to włoscy humaniści 

doprowadzili do pierwszego druku w Mediolanie. 

 Po takim rozwoju gastronomi w starożytności, przychodzi średniowiecze, czas w 

którym przyjemność spożywania wykwintnych potraw kojarzona jest głównie z grzechem. 

Kronikarze opisując uczty nie wychodzą ponad drogie zastawy stołowe, pomijając informacje 

o potrawach z tego okresu
14

. Wyjątkiem stała się Św. Hildegarda z Bingen, która pisała dzieła 

dotyczące zdrowego życia, spisując przepisy pomagające w niektórych dolegliwościach
15

. 

 Zmiana podejścia do tematów gastronomicznych widoczna jest dopiero na przełomie 

XIV i XV wieku, kiedy na terenie Francji i Włoszech pojawiają się coraz liczniejsze książki 

kucharskie
16

. Zawarte w nich zalecenia dotyczące barwników dodawanych do pożywienia 

oraz informacje skupiające się na przygotowaniu sal i zachowaniu przy stole
17

, są dowodem, 

że najważniejszy dla ówczesnych twórców kuchni był wygląd potraw oraz atmosfera im 

towarzysząca.  

 Anonimowy rękopis z Würzburga, datowany między 1345-1352, zawierający 96 

przepisów, uznawany jest za pierwszą niemiecką książkę kucharską
18

, zaś pierwszym znanym 

autorem był Mistrz Hansen, którego dzieło powstało w 1460 roku i wydane zostało pt. 

Kuchenmaistrey (Mistrzostwo kuchni) w 1485 roku w Norymberdze
19

. 

 Włoskie książki kucharskie z XV wieku wychodzą głównie spod pióra kucharzy 

dworu papieskiego. Najsłynniejszym został Bartolomeo Sacchie zwany Platyną, jego książka 

pisana po łacinie, De honesta vo luptate et valetudine, stała się bestsellerem kucharskim i 

doczekała się tłumaczenia na język włoski, angielski, francuski oraz niemiecki
20

. W 1555 

roku słynny Nostradamus wydaje w Lyonie dzieło pt. Doskonała i bardzo przydatna  

książeczka dla tych wszystkich, którzy pragną zapoznać się z pewną liczbą znakomitych 

potraw, w którym przedstawia produkcje kosmetyków oraz konfitur słodzonych cukrem, nie 

                                                 
13

 Ibidem, s. 17-18. 
14

 Ibidem, s. 19. 
15

 B. Pregenzer, B. Schmidle, Św. Hildegarda z Bingen: dieta i post,  Kraków 2008, passim. 
16

 Encyclopedia of Food and Culture, op. cit., p. 452. 
17

 A. M. Bąbel, op. cit., s. 20. 
18

 Ibidem, s. 21. 
19

 Ibidem, s. 21. 
20

 Ibidem, s. 22. 
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zaś miodem jak było dotychczas
21

. Jest to przejaw bujnego rozwoju handel z podbitymi 

koloniami, którego efektem było wyparcie niektórych produktów na rzecz innych nowych 

importowanych z egzotycznych zakątków świata.  

  W połowie XVI wieku pojawiają się pierwsze po Św. Hildegardzie z Bingen kobiety 

piszące o kuchni
22

, a popularne już wtedy teksty kulinarne stają się nie tylko literaturą 

informującą o przyrządzaniu potraw, ale także niosącą moralizatorskie zasady życia. W XVII 

wieku zaczyna się kształtować pojecie smaku, którego definicjami zajmą się już uczeni wieku 

kolejnego. Dzisiejsze centrum kulinarne Europy, jakim jest Francja, wyrosło głównie na 

kuchni z XVIII i XIX wieku, która już wtedy zaczęła się cieszyć dużą popularnością. Kwestia 

upodobań gastronomicznych i dobrego smaku w tym kraju traktowana jest bardzo poważnie, 

co sprzyjało licznym konfliktom w obronie własnych poglądów. Początek XIX wieku 

przynosi podział w Paryżu na dwa kierunki sztuki kulinarnej
23

 - szkołę klasyczną na czele z 

Urbano Dubois i romantyczną z niezrównanym Antonie Carême, którego dzieło Le patissier 

rogal parisien (1828), stanowiło obowiązkową lekturę europejskich cukierników przez cały 

XIX wiek
24

.  

Wpływy romantyczne wyraźne były także w kuchni niemieckiej, a zwłaszcza 

fascynacja mrocznymi czasami średniowiecza. W 1822 roku ukazuje się Duch sztuki 

kulinarnej, autorstwa holsztyńskiego junkra Carla Friedricha von Rumohr, a rok 1856 

przynosi w Lipsku, wydanie książki: Trzystuletnia niemiecka klasztorna ksiązka kucharska, 

zawierająca znaczną liczbę dawno zapomnianych, ale nadzwyczaj smacznych potraw, będącej 

manuskryptem odnalezionym w trakcie remontu klasztoru oo. dominikanów od św. Pawła w 

Dreźnie
25

. Kuchnia niemiecka nie wyszła jednak poza granice państw niemieckojęzycznych, 

ponieważ to język francuski stając się językiem międzynarodowym w dziwiętnastowiecznej 

Europie dominował rynek czytelniczy. 

1.2. Rozwój książki kucharskiej w Polsce 

Kuchnia staropolska rozwinęła się na bazie dawnej kuchni Słowian
26

. Dzięki pracy 

archeologów możemy dziś dowiedzieć się nieco o tamtych czasach. Liczne wykopaliska 

świadczą o tym, że plemiona zamieszkujące te tereny między I, a V wiekiem n.e. 

utrzymywały żywe kontakty handlowe wykorzystując szlak bursztynowy. Wymieniano cenne 

                                                 
21

 Ibidem, s. 22. 
22

 Ibidem, s. 23. 
23

 Ibidem, s. 24. 
24

 Ibidem, s. 25. 
25

 Ibidem, s. 25 
26

 M. Lemnis, H. Vitry, op. cit., s. 12. 



 

8 

 

i poszukiwane futra na produkty pochodzenia rzymskiego, bizantyjskiego, czy egipskiego
27

. 

W tych czasach należy doszukiwać się początków kuchni polskiej. 

Pierwsze pisemne wzmianki dotyczące gastronomi na terenach Polski można znaleźć 

w Kronice Polskiej Galla Anonima, gdzie opisuje on legendarne postrzyżyny Siemowita oraz 

zjazd gnieźnieński z 1000 roku. Niestety zachwyt nad kosztowną zastawą stołową i 

manierami biesiadników okazuje się ważniejszy niż podawane posiłki. Kronikarz Jan Długosz 

w swoich Rocznikach opisuje uczty królów i książąt w 1364 roku w Krakowie, także skupia 

się na wspaniałości biesiady pomijając podawane potrawy.  

Pierwsza polska książka kucharska ukazała się w XVI wieku, lecz była tak doszczętnie 

„zaczytana”, iż do naszych czasów nie dochował się ani jeden egzemplarz. O jej istnieniu 

wiadomo dzięki wzmiankom u innych autorów
28

. Znane dziś szesnastowieczne teksty 

kulinarne to przede wszystkim fragmenty Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja, 

wydana w 1568 roku jako część wielkiego traktatu Źwierciadło
29

. W tym czasie modne wśród 

szlachciców było także zakładanie tzw. silva rerum, w których pomiędzy sprawami 

codziennymi pojawiały się także przepisy kulinarne. Zapiski te jednak służyły zwykle tylko 

jednej rodzinie.  

Na przełomie XVI i XVII wieku ustala się obowiązkowa część każdego poradnika 

sekretów gospodarskich, jaką są wskazówki dotyczące przechowywania owoców i warzyw 

oraz wyrobu różnego rodzaju produktów nabiałowych
30

. Przykładem ukształtowanej już 

książki może być Oekonomika ziemiańska generalna punktami partykularnemi 

interrogatoryjami gospodarskiemi, praktyką miesięczną, modelluszami abo tabulami 

arithmetycznymi objaśniona […] Jakuba Kazimierza Haura, wydana w 1675 roku w drukarni 

Krzysztofa Schedla w Krakowie
31

. 

 Pierwsza prawdziwie polska książka kucharska, dziś będąca już białym krukiem, 

wydana została dopiero w 1682 roku. Compendium ferculorum albo zebranie potraw – przez 

urodzonego Stanisława Czernieckiego kuchmistrza […] ad Usum Publicum napisane, zawiera 

także przepisy zagraniczne, ale polskie ustawione są na pierwszym miejscu
32

. Pozycja ta 

cieszyła się poczytnością po wiek XIX, o czym świadczą około 20 jej wydań do 1821 roku. 

Prawie bez zmiany treści barokowych przepisów
33

. Korzystał z niej także Adam Mickiewicz 

                                                 
27

 Ibidem, s. 13. 
28

 Ibidem, s. 138. 
29

 A. M. Bąbel, op.cit., s. 29. 
30

 Ibidem, s. 33. 
31

 Ibidem, s. 31. 
32

 M. Lemnis, H. Vitry, op. cit., s. 137. 
33

 J. Dumanowski, Weźmij materyją mięśną wołową albo cielęcą…, “Mówią Wieki” 2009 nr 12, s. 38. 
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opisując ostatnią staropolską ucztę w Panu Tadeuszu. Rosnące zainteresowanie historią 

kuchni polskiej w ostatnich latach przyczyniło się do wydanie kolejnej edycji w 2009 roku w 

Warszawie, pod redakcją Jarosława Dumanowskiego. 

 Upodobanie do polskiej kuchni zaczęto przełamywać w XVIII wieku, kiedy na 

polskich stołach pojawiła się kawa, a zaraz za nią herbata
34

. W szybkim czasie otwierano 

liczne kawiarnie z turecką kawą, trunek ten doczekał się w 1759 roku nawet opracowania 

naukowego polskiego jezuity Krasińskiego pt. Pragmatographia de legitymo usu ambrozyj 

tureckiej, to jest opisanie należytego sposobu zażywania kawy tureckiej
35

.   

 Panująca w całej Europie fascynacja kuchnia francuską dotarła także do Polski do 

czego przyczynił się król Stanisław August Poniatowski, ściągając do kraju licznych 

przedstawicieli sztuki i kultury francuskiej. Poradnik kucharski Kuchnia na Sześć Osób 

podług przepisu JP. Tremo, pierwszego kuchmistrza Stanisława Augusta Króla Polski, 

zachował się w rękopisie i proponuje głównie tradycyjne potrawy staropolski, choć z małym 

wpływem francuskim
36

. Bardzo popularnym dziełem wydanym po raz pierwszy w Warszawie 

w 1786 roku był Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem. 

Okazując sposób poznawania, rozbierania i sporządzana różnego rodzaju mięsiwa, ryb, etc. 

Przytym naukę daiąc przezorną o mocy, czyli wyśmienitości warzywa i ziół, oraz o wyborze i 

onychże używaniu. Tudzież robienia Wódek, Likierów, Syropów, Cist i Cukrów. Z 

Francuskiego przetłumaczony i wielą przypatkami pomnożony przez Wojciecha Wielądka. 

Książka ta, autorstwa znanego heraldyka, doczekała się trzech wznowień w 1800, 1808 i 1812 

roku
37

.  

Uczeń Pawła Tremo, Jan Szyttler, całkowicie zdominował kuchnię i rynek książki 

kucharskiej Litwy. Jego książki cieszyły się ogromnym powodzeniem niekwestionowanego 

autorytetu gastronomicznego i były bardzo często wznawiane
38

. Były to pierwsze tak 

popularne książki kucharskie i na ich przykładzie można zauważyć rysujące się specjalizacje i 

dążenie do oszczędności, ekonomiczności podawanych przepisów. 

Od połowy XIX wieku widoczny jest jeszcze podział na dwa główne centra tradycji 

kulinarnej na ziemiach polskich – Warszawa i Wilno. Miejsce Szyttlera zajmuje Wincenty 

Zawadzki, prócz niego na terenie Litwy działa jeszcze Anna Ciundziewska. Lata 

siedemdziesiąte i osiemdziesiąte przynoszą zalew piśmiennictwa tego typu głównie 

                                                 
34

 A. M. Bąbel, op. cit., s. 35. 
35

 M. Lemnis, H. Vitry, op. cit., s. 133. 
36

 A. M. Bąbal, op. cit., s. 36. 
37

 Ibidem, s. 37. 
38

 Ibidem, s. 37-38.  
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wydawane w Warszawie
39

, wśród licznych twórców tego okresu należy wymienić Lucyne 

Ćwierciakiewiczówne, autorkę największego polskiego bestselleru kulinarnego 365 obiadów 

za 5 złotych, który doczekał się 20 wznowień w latach od 1860 do 1914, a autorka stała się 

żywą legendą kuchni XIX wieku
40

. 

1.3. Książka kucharska dzisiaj 

Dziewiętnastowieczne książki kucharskie zapoczątkowały pewne zjawiska, których 

rozwój przypada na XX wiek. Nadal utrzymuje się duże zainteresowanie czytelników 

piśmiennictwem tego typu, autorzy zaś zaczynają specjalizować się i wydawać książki 

skonstruowane w specyficzny sposób zależny od:  

● odbiorcy tekstu (młodzież, gospodynie domowe, działkowicze),  

● rodzaju przygotowanych potraw ze względu na posiłek (śniadania, obiady, kolacje), 

● sposobu przygotowania ( potrawy z grilla, z kuchenki mikrofalowej) 

● produktów i dodatków wchodzący w skład (ryby, makarony).
41

 

Coraz bardziej dostępne restauracje z zagraniczną kuchnią pobudzają zainteresowanie 

turystyką kulinarną. Pojawiają się liczne książki z przepisami potraw zagranicznych z 

wykorzystaniem dostępnych produktów oraz całe serie wydawnicze mające na celu 

przybliżyć czytelnikom tradycje kulinarną innych krajów
42

. Rozwój etnologii tworzy książki 

kucharskie, które prócz przepisów przybliżają czytelnikowi historię i tradycję regionu czy 

państwa i na przekór rosnącej kulinarnej globalizacji, publikuje się książki prezentujące 

kuchnię lokalną oraz wznawia się druki dotyczące tradycyjnej kuchni staropolskiej, zarówno 

bestsellery książkowe jak i niepublikowane wcześniej rodzinne zapiski. 

Pojawienie się niektórych książek, czy też wznowień może być związane z 

wydarzeniami medialnymi. Przykładem tego rodzaju druku może być z 1999 roku, nowa 

edycja poematu Sekret kucharski, czyli co jadano w Soplicowie Hanny Szymanderskiej, która 

ukazała się po jesiennej premierze filmu Pan Tadeusz w reżyserii  Andrzeja Wajdy
43

. 

Książki Marii Iwaszkiewicz, gdzie granica miedzy tekstami kulinarnymi, a 

anegdotami i wspomnieniami nieco się zacierają tworząc prozę doczekały się licznych 

naśladowców, starających się w podobny sposób uatrakcyjnić narracje swoich pamiętników i 

wspomnień
44

. Wśród nich książki wielu członków rodzin znanych restauratorów i właścicieli 

                                                 
39

 Ibidem, s. 40. 
40

 Ibidem, s. 40-41. 
41

 Ibidem, s. 130-131. 
42

 Ibidem, s. 132. 
43

 Ibidem, s. 133. 
44

 Ibidem, s. 134. 
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kawiarń, którzy zdradzali przepisy specjalności lokalu, ale na tyle nieprecyzyjnie, by 

czytelnik nie był w stanie odtworzyć cudownego smaku
45

.  

Liczne broszury kulinarne dodawane do popularnych gazet dla gospodyń domowych 

w drugiej połowie XX wieku, przyczyniają się do przekonania, że gotowanie jest czymś 

powszechnym i zwyczajnym, aby zachęcić czytelnika autorzy zaczynają przedstawiać je w 

aurze elitarnej sztuki. Mistrzowie kuchni przedstawiani są jako swego rodzaju mistycy czy 

iluzjoniści, autorzy tekstów kulinarnych od tej chwili współpracują z profesjonalnymi 

fotografiami by sama książka kucharka stała się swego rodzajem albumem z pięknymi 

zdjęciami.  

Ciekawym zjawiskiem, który pojawił się z końcem XX wieku, jest wplatanie 

przepisów kulinarnych w fabułę powieściową
46

. Początkowo wydawane w formie felietonów 

w czasopismach dla młodzieży, obecnie ogólno dostępne i znane jak na przykład seria dla 

dzieci Martynka i jej przyjaciele współautorstwa Gilberta Delahaye i Marcela Markier.  

Połączeniem tekstu kulinarnego z powieścią jest Nie zawsze musi być kawior: 

zuchwałe przygody i wyszukane przepisy kulinarne tajnego agenta mimo woli Thomasa 

Lizena Johannesa Mario Simmela, którego główny bohater wykorzystuje swoje zdolności 

kulinarne w zleconych misjach szpiegowskich
47

. Meksykańska pisarka Laury Esquivel, 

powieść Przepiórki w płatkach róży. Powieść w zeszytach na każdy miesiąc, przepisy 

kucharskie, historie miłosne tudzież porady domowe zawierająca zbudowana jest na zasadzie 

kalendarza, gdzie każdy rozdział to kolejny miesiąc i potrawa rozpoczęta spisem 

składników
48

. Dokładny zaś przepis poznaje czytelnik w trakcie lektury, śledząc losy głównej 

bohaterki. Nawet najsłynniejsza polska autorka powieści kryminalnych Joanna Chmielewska 

niedawno wydała przeplataną anegdotami Książkę poniekąd kucharską. Świat kulinarny staje 

się atrakcyjną alternatywą dla fabuły, a moda na kulinaria w literaturze jest coraz bardziej 

widoczna. 

 

2. Kulinarne multimedia 

 Wynalezienie w 1839 roku fotografii przez francuza Louisa Jacquesa Daguerre, a 

następnie wynalezienie kinetoskopu około 1894 roku przez Thomasa Alva Edisona 

rozpoczęło szybki rozwój technologii multimedialnych. Dziś bez różnicy, czy oglądamy 

                                                 
45

 Ibidem.. 
46

 Ibidem, s. 135. 
47

 Ibidem, s. 135-136. 
48

 Ibidem, s. 136-137. 
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telewizje, obsługujemy komputer, laptop, czy smartphone, wszędzie można znaleźć 

informacje kulinarne. 

2.1. Telewizja i programy kulinarne 

Z początkiem XX wieku rozprzestrzeniały się pierwsze odbiorniki telewizyjne i część 

aktorów teatralnych zaczęło tworzyć odróżniającą się grupę gwiazd kina i telewizji. Pierwsze 

filmy posiadały epizody dziejące się w kuchennej atmosferze, a niektóre seriale kręcony były 

głównie w kuchni i dużym pokoju. Jednym z pierwszych takich seriali był Fathers knows best 

nadawany w amerykańskiej telewizji CBS od 3 października 1954 roku do 17 września 

1960
49

. Ten typ kręcenia widoczny jest także w licznych dostępnych dziś serialach 

telewizyjnych Świat według Bundych czy brytyjskim My Family. 

Pierwszy program kulinarny, a raczej epizod, w którym przekazywano telewizyjnie 

przepis kulinarny prowadził James Beard, nie zaś Julia Child o czym informują liczne źródła. 

James Beard po nieudanych staraniach wybicia się jako piosenkarz i aktor założył w 1935 

roku firmę w Nowym Yorku, specjalizującą się w cateringu
50

. Od tego czasu rozwijał swoje 

zainteresowanie gastronomią, wydawał książki kucharskie, otwierał kolejne firmy i 

restauracje, a nawet szkołę gotowania. W 1946 roku poprowadził na antenie telewizji NBC 

pierwszy pokaz gotowania I Love To Cook i przez kolejne lata pojawiał się regularnie w radiu 

i telewizji. Człowiek ten stał się ojcem amerykańskiej kuchni i do dziś James Beard Fundation 

przyznaje nagrody w dziedzinie gastronomi
51

. 

Julia Child, której program kulinarny The French Chef pobijał rekordy oglądalności w 

całych Stanach Zjednoczonych, z początku po prostu lubiła jeść. Po II Wojnie Światowej 

zawędrowała z mężem do Paryża, gdzie ukończyła znaną szkołę gotowania The Cordon 

Bleu
52

. W 1961 roku wydała książkę Mastering the Art of French Cooking, będącą też 

pierwszą o kuchni francuskiej skierowaną do Amerykanów i do dziś uznawaną za biblię pań 

domu. Dwa lata później prowadziła już program kulinarny w telewizji. Julia Child została w 

pamięci amerykańskiej jako bardzo wysoka kobieta o bezpretensjonalnym poczuciu humoru, 

całkowitym braku koturnowości i z przedziwnym, modulowanym, tubalnym głosem
53

. W 

2009 roku nakręcono film na podstawie książki Julie & Julia Julie Powell, która 

                                                 
49

 Father Knows Best [online],Wikipedia : the free encyklopedia [dostęp : 13 grudnia 2011] Dostępne w 

Internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/Father_Knows_Best. 
50

 M. Bandler, S. Lauterbach, The taste setters [online], [W:] Electronic journal of the U.S. Departament of State 

: Americans at the table : Reflections on food and culture [dostep : 13 grudnia 2011] ostatnia aktualizacja July 

2004, Dostępne w Internecie: http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/DOCS/ijse0704.pdf, p. 19. 
51

 Ibidem. 
52

 Ibidem, p. 20. 
53

 M. Musidłowska, Ugotowani na wszystko, ”Film” 2009 nr 10, s. 37. 
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zafascynowana kuchnią i programami kulinarnymi, postanowiła przetestować wszystkie 

przepisy z książki Julia Child w ciągu jednego roku i opisać swoje doświadczenie na blogu. 

W ten sposób powstała też wyżej wspomniana książka. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych liczba programów kulinarnych 

znacznie wzrosła. Na przodującym rynku brytyjskim początek dała dziennikarka i pasjonatka 

Delia Smith piszącą o jedzeniu
54

, która znalazła licznych naśladowców w osobach Ainsleya 

Harriotta, czy słynnego Jamie Olivera, który w ostatnich latach zaangażował się w liczne 

projekty społeczne, powrotu zdrowego jedzenia do szkolnych stołówek, czy zatrudniał we 

własnej restauracji trudną młodzież, starając się równocześnie pokazać, że każdy jest w stanie 

ugotować smaczny i zdrowy posiłek. 

Telewizyjni kucharze mają tę przewagę nad innymi prowadzącymi, że naprawdę coś 

umieją
55

 nawet jeżeli ich kuchnia tworzona jest w atmosferze wulgaryzmu, nikotyny i 

alkoholu, co prezentowały w latach dziewięćdziesiątych Two Fat Ladies Clarissa Dickson i 

nieżyjąca już Jennifer Paterson czy Gordon Ramsey w Hell’s Kitchen. 

Liczna grupa ludzi gotujących dziś w telewizji polskiej m.in. Robert Makłowiecz, 

Karol Okrasa, Pascal Brodnicki, Grzegorz Łapanowski, Agata Jędraszczak, Brygida Kosel, 

czy Jola Słoma i Mirek Trymbulak potwierdza, że gotowanie staje się bardzo modnym 

spędzaniem czasu. 

Kulinarna moda doprowadziła do pojawienia się kanałów telewizyjnych emitujących 

24 godziny na dobę programów kulinarnych i pokrewnych. 19 kwietnia 1993 wystartowała 

telewizja amerykańska TV Food Network, dziś znana jako Food Network
56

, w latach 2002-

2008 działał angielski kanał BBC Food, ostatecznie zastąpił go kanał BBC Lifestyle
57

, a od 

maja 2010 roku zamiast amerykańskiego kanału Fine Living Network, zaczęto puszczać 

Cooking Chanel
58

. Amerykańskie i angielskie kanały i programy telewizyjne znacząco 

zdominowały rynek światowy dzięki umiędzynarodowionemu językowi angielskiemu. Inne 

państwa starając się wybić, prowadzą swoje kanały także w tym języku, przykładem może 

być Asian Food Chanel
59

. 

                                                 
54

 Ibidem, s. 38. 
55

 Ibidem. 
56

 Food Network [online], Wikipedia : the free encyklopedia [dostęp : 13 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_Network. 
57

 BBC Food [online], Wikipedia : the free encyklopedia [dostęp : 13 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: 

http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Food. 
58

 Cooking Chanel [online], Wikipedia : the free encyklopedia [dostęp : 13 grudnia 2011] Dostępne w Internecie:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cooking_Channel. 
59

 Asian Food Chanel [online], Wikipedia : the free encyklopedia [dostęp : 13 grudnia 2011] Dostępne w 

Internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Food_Channel. 
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Firma Canal+ emituje od 2006 roku pierwszy i jedyny w Polsce telewizyjny kanał 

kulinarny Kuchnia+
60

. Skupieni wokół niego ludzie starają się inspirować widzów, promują 

zdrowe żywienie, wspólne spędzanie czasu i chodzenie do dobrych restauracji. Na antenie 

puszczane są zarówno polskie jak i zagraniczne programy kulinarne oraz dotyczące 

gastronomi reality show, filmy dokumentalne i fabularne. 

 

2.2. Internet i serwisy kulinarne 

 Internet, którego początek przypada na rok 1969, jak wiele wynalazków, został 

stworzony z myślą o wojsku, które mogłoby się dzięki niemu komunikować między sobą na 

wypadek wojny. W 1973 roku amerykańska sieć ARPANET została połączona z brytyjską 

X.25, a po dziesięciu latach zaistniała możliwość wydzieleniem Internetu dla cywili
61

. Nie 

wyglądał on jednak tak jak dzisiaj, póki Tim Berners-Lee nie opublikował w 1991 roku 

pierwszej strony internetowej przy użyciu języka HTML (HyperText Markup Language), 

który z początku umożliwiał umieszczanie tylko nagłówków, paragrafów i linków
62

. 

 Wierząc artykułowi Arkadiusza Olszewskiego, jednym z najstarszych polskich portali 

kulinarnych powstał już w roku 1998 i prezentował podstawowe możliwości języka HTML, 

czyli gołe przepisy kulinarne, bez jakichkolwiek zdjęć
63

. Dwa lata później polski Internet 

przeżywa falę nowych portali i serwisów internetowych, które jeszcze w prosty sposób, ale 

wykorzystywały liczne grafiki i z czasem coraz to ciekawsze możliwości technologiczne.  

 Liczne firmy zakładają i prowadzą dziś strony internetowe, aby informować o swoich 

usługach, produktach i promować je, walcząc o klienta. Wśród nich, są producenci produktów 

spożywczych, restauracje, kawiarnie, telewizje kulinarne, czasopisma kulinarne, a także 

amatorzy i pasjonaci kuchni. Ci ostatni często decydują się na założenie bloga kulinarnego, w 

którym opisują sprawdzone przepisy. Pierwszą blogerką piszącą o gotowaniu była Francuzka 

Clotilde Dusoulier, której blog Chocolate & Zucchini stał się popularny na całym świecie
64

. 

Blog działa od 2003 roku, a autorka ma na swoim koncie już dwie książki. Oferta darmowych 

i bardzo prostych do założenia i prowadzenia blogów, gdzie każdy może zamieszczać 

dowolną treść i stać się osobą publiczną, spowodowała lawinę naśladowców. Przykładem 

                                                 
60

 Opis kanału [online], Kuchnia+ [dostęp : 13 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: 
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 Historia Internetu [online], MapaInternetowa [dostęp : 15 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: 

http://www.mapainternetowa.com/historia-internetu.html. 
62

 J. Ciesielski, Historia Stron Internetowych [online], html-css-ajax.com [dostęp : 15 grudnia 2011] Dostępne w 

Internecie: http://www.html-css-ajax.com/historia-www.php. 
63

 A. Olszewski, Historia serwisów kulinarnych [online], Artelis [dostęp : 15 grudnia 2011] Dostępne w 
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może być wspomniana już w pracy, Julie Powell. Zauroczona kuchnią Julii Child, założyła 

bloga kulinarnego, którego sukces doprowadził do wydania książki, a niedługo później filmu 

na jej podstawie. 

 W Polsce blogi kulinarne są bardzo popularne, o czym mogą świadczyć liczne 

rankingi na stronach oferujących założenie bloga o dowolnej tematyce oraz częste ich 

wygrane w konkursach o tytuł Bloga Roku
65

. Dwukrotna laureatka, blogerka Dorota 

Światkowska, otrzymała II miejsce w prestiżowym konkursie Gourmond Works Cookbook 

Awards 2010 i dzięki internetowym sukcesom wydała także książkę kucharską Moje wypieki. 

 Blogom kulinarnym towarzyszą liczne zdjęcia przygotowanych potraw, mające 

zachęcić czytelników do zapoznania się z twórczością konkretnego bloggera. W ostatnich 

latach coraz częstsze są także wideoblogi z filmami instruktażowymi, w których krok po 

kroku pokazuje się w jaki sposób przyrządzić daną potrawę. Zdarza się, że wideoblogerzy 

zapraszani są do jakiegoś programu telewizyjnego, a nawet otrzymują własne programy 

kulinarne. 

 Dzisiejsze serwisy kulinarne często tworzone są zaś przy znanej marce. Firmy 

produkujące produkty spożywcze, czy wyposażenie kuchenne, zamieszczają na swojej stronie 

ciekawostki i porady kulinarne dotyczące swoich produktów. Media kulinarne takie jak 

telewizja, wydawnictwa, czy czasopisma zakładają społecznościowe serwisy kulinarne, 

zrzeszające ludzi zainteresowanych poznawaniem tradycji i nowinek, czy szukających 

inspiracji kulinarnych.  

 

3. Kultura kulinarna 

 Archeologia nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy człowiek zaczął 

gotować. Antropolog fizyczny Loring Brace od dawna konsekwentnie twierdzi, że ludzie 

musieli ujarzmić ogień ponad dwieście tysięcy lat temu i od początku wykorzystywali go do 

przygotowania żywności
66

. Zgadza się z nim Richard Wrangham, antropolog biologiczny, 

który dodając hipotezę, że człowiek w toku ewolucji wytworzył adaptację do jedzenia 

gotowanych posiłków na tej samej zasadzie, na jakiej krowy przystosowały się do 

przeżuwania trawy, pchły do ssania krwi, a każde inne zwierze do właściwej dla siebie diety i 

sposobu odżywiania
67

. Podkreśla on także znaczenie obróbki termicznej pożywienia, które 

                                                 
65

 Ibidem. 
66

 R. Wrangham, op. cit., s. 87. 
67

 Ibidem, s. 20. 
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zwiększa znacząco ilość energii, jaką ciało uzyskuje z żywności, pozwala na wydłużenie 

terminu spożycia i zabija liczne niebezpieczne bakterie występujące naturalnie w 

pożywieniu
68

. Jedzenie gotowanych posiłków przyczyniło się do lepszego zdrowia gatunku 

Homo oraz liczniejszego potomstwa, co zaowocowało coraz szybszym rozwojem kultury.  

Dziejami żywności zajmują się dziś coraz liczniejsze grona badaczy. Interesują się oni 

zarówno historią konkretnych kuchni i potraw, jak ich wpływem na społeczeństwo. Powstają 

nowe specjalizacje naukowe jak: historia wyżywienia, etnologia kulinarna czy socjologia 

jedzenia. Ciekawym zjawiskiem są kuchnie narodowe, regionalne, czy lokalne, które stają się 

ważnym elementem tożsamości narodowej. 

3.1. Kuchnia Polska 

 Dzisiejsza kuchnia polska wyrosła na kuchni staropolskiej, która trwała do XIX 

wieku. Co ciekawe prawie w ogóle nie było w niej potraw z wieprzowiny, z mięs najbardziej 

ceniono cielęcinę, drób, wołowinę i dziczyznę
69

. Na przełomie XVII i XVIII wieku pojawiła 

się regularna praktyka poszczenia w określone dni tygodnia, za którą odpowiadał Kościół 

katolicki wprowadzając na teren Polski, postne przepisy kuchni śródziemnomorskiej. 

Doprowadzało to do prawdziwie głodowej i gorliwie praktykowanej diety, w porównaniu z 

państwami południowej Europy, które obfitowały w świeże warzywa i owoce przez okrągły 

rok
70

. 

Chłopi i szlachta opierali się na kilku produktach: ziemniakach, burakach, kapuście, 

cebuli, fasoli. Jadano bób, kaszę jaglaną i trochę jarzyn; ogródki warzywne i owocowe były 

niewielkie, a pszczelarstwo podupadło już w XIX wieku. Mięso jadano tylko w większe 

święta, a drobna szlachta stawiała je na stół wtedy, kiedy byli goście
71

. Wieprzowinę z 

początku jadano tylko na Wielkanoc
72

, a na polskich stołach zadomowiła się w XIX wieku
73

. 

W drugiej połowie XIX wieku drobna szlachta zaczęła pijać kawę i herbatę, a chłopi od 

święta grzane piwo
74

. 

                                                 
68

 Ibidem, passim. 
69

 J. Dumanowski, Kuchnia bez schabowego. O wieprzowinie, szołdrach i tajemnicach kuchni staropolskiej, 

„Mówią Wieki” 2009 nr 12, s. 74. 
70

 M. Spychaj, Ieiunium Polonicum, czyli post na modłę polską w XVII i XVIII wieku, „Mówią Wieki” 2009 nr 

12, s. 79. 
71

 E. Kaczyńska, Tradycja i zmiana w odżywianiu ludności (wstępne założenie badań nad tworzeniem się 

„społeczeństwa konsumpcyjnego” w ujęciu regionalnym), [W:] Rocznik Naukowy WSIiE TWP w Olsztynie. 

Socjologia. Pedagogika, Olsztyn 2008, nr 2, s. 46. 
72

 Ibidem, s. 46. 
73

 J. Dumanowski, Kuchnia bez schabowego, op. cit., s. 75. 
74

 E. Kaczyńska, op. cit., s. 46. 
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Prostota kuchni polskiej widoczna była jeszcze po II wojnie światowej, choć jadano 

więcej nabiału. Szybko pojawiły się nowe tendencje w zakresie higieny, sposobu nakrywania 

do stołu, ilości produktów
75

. Dieta stała się bogatsza w mięso. 

Za socjalizmu najlepiej powodziło się rolnikom, którzy mogli najeść się do syta tego 

co wyhodowali. Po 1989 roku nastąpił wybuch inicjatyw gospodarczych i powstała sieć 

gastronomiczna. Globalizacja i konkurencja na rynku pobudzały wyobraźnię i zachęcały do 

odkrywania regionalizmu
76

. W miarę wzrostu zamożności społeczeństwa polskiego, ludzie 

mogli kupować więcej, więc i asortyment nabywanych produktów się rozszerzył. 

Podobnie jak w większości krajów europejskich, w Polsce, w ciągu ostatnich lat 

nastąpiły widoczne zmiany w sposobie odżywiania
77

 związane jest to z nowym stylem i 

prędkością życia. Badania CBOS w 2010 roku informują, że dzisiejsza dieta Polaka składa się 

z pieczywa, kaszy, produktów mącznych, mięsa, warzyw i owoców oraz produktów 

mlecznych, a także słodyczy. W porównaniu z poprzednimi latami spadła ilość zjadanych ryb, 

owoców i warzyw, pomimo ich całorocznej dostępności w sklepach
78

.   

 Ciekawym zjawiskiem jest moda na kulinaria, która rozpoczęła się w Polsce w 

okolicach wakacji 2010. Badania przeprowadzone od tego czasu łamią przeświadczenie, 

jakoby gotowanie było codzienną rutyną. Według badań Grupy IQS na zlecenie wydawnictwa 

Carta Blanca, aż 64% dwudziestolatków woli wieczór z przyjaciółmi w kuchni od wyjścia na 

imprezę. 2/3 kobiet i prawie połowa mężczyzn przyznaje, że gotowanie  sprawia im 

przyjemność, a prawie 40% z nas uznaje, że gotowanie to ciekawa forma spędzania czasu. 

Inspiracje kuchenne Polacy czerpią głównie z książek kucharskich i sprawdzonych przepisów 

rodzinnych, ale rośnie grupa bazująca na kulinarnych blogach. 20% kobiet i 12% mężczyzn 

przyznaje się do własnych improwizacji
79

. 

 Najświeższe badania z lipca 2011, wykonane przez Instytut Badawczy Homo Homini, 

zlecone przez markę Winiary, potwierdzają te tendencje. Polacy otwierają się na nowe 

doświadczenia, a gotowanie sprawa im przyjemność. Aż 80% Polaków przyznaje się do 

wprowadzania zmian do codziennych posiłków, z czego 51% robi to często lub zawsze. 

Podstawą jest zwykle tradycyjna kuchnia polska, ale także włoska, która w ostatnich latach 

                                                 
75

 Ibidem, s. 47. 
76

 Ibidem. 
77

 M. Kwiecińska-Zdrenka, Świadomość zdrowego odżywiania Polaków [online], We-dwoje.pl [dostęp : 16 

grudnia 2011] Dostępne w Internecie:  http://www.we-

dwoje.pl/swiadomosc;zdrowego;odzywiania;polakow,artykul,6881.html  
78

 CBOS : Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków [online] [dostęp : 20 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: 

http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/CBOS_Zywienie_Polakow_11.2010.pdf, passim. 
79

 A. Rusiniak, Polacy w kuchni - badania Grupy IQS [online], Grupa IQS [dostęp : 20 grudnia 2011] Dostępne 

w Internecie: http://www.iqs-quant.com.pl/biuro_prasowe/news/polacy_w_kuchni___badanie_grupy_iqs. 
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stała się niemalże kuchnią narodową. Inspiracji, konkretnego przepisu, czy zastosowania dla 

egzotycznych produktów dostępnych coraz częściej w sklepach, Polacy poszukują w 

pierwszej kolejności w Internecie
80

.  

3.2. Globalizacja 

 Od połowy XX wieku, kiedy po okresie powojennych braków zapanowała dobra 

koniunktura i widoczne stały się oznaki wzrostu stopy życiowej, zaczęto zwracać uwagę na 

zjawisko tzw. nadmiernej konsumpcji, osłabienia zasad oszczędzania i zwiększające się 

tempo zastępowania rzeczy – jeszcze zdatnymi do użytku - innymi, nowymi
81

. Związane jest 

to z szybszym niż dawniej upowszechnieniem się wzorców, nazwanym globalizacją
82

.  

Przyczynia się ona do zacierania się kontrastów i mnożenie odmian, co nasuwa dzisiejszym 

badaczom paradoksalne wnioski jakoby z jednej strony ujednolicała i zubożała pożywienie, a 

z drugiej sprzyjała zapożyczeniom i wzbogacała dietę
83

. Przykładem może być kojarzona z 

globalizacją i kulturą masową amerykańska firma McDonalds, która podbijając rynki na 

całym świecie, wprowadzała tradycyjne produkty kuchni zastanej. W ofercie kanadyjskiej 

znajdziemy McLobstera, z mięsem homara, w izraelskiej McKebab, w hiszpańskiej zupę 

pomidorową McGazpacho, a w Indonezji tradycyjna bułka została właściwie wyparta przez 

placek ryżowy.   

 Rozwój technologiczny umożliwił szybką podroż w każdy zakątek ziemi. Ludzie 

wykorzystując środki komunikacji, zaczęli podróżować i poznawać różne regiony i kultury. 

Wzmożona turystyka w pewnym stopniu przyczynia się to homogenizacji kultury kulinarnej. 

Turysta chętnie dzieli się swoją kulturą i tradycją kulinarną ze społeczeństwem 

zamieszkującym odwiedzany region, a w drogę powrotną zabierze liczne informacje 

kulinarne z wyprawy. Zapewne wspominając wyprawę wstąpi do restauracji specjalizującej 

się w kuchni z danego regionu lub sam będzie starał się znaleźć składniki, czy zamienniki 

licznych spróbowanych zagranicą potraw. Odwiedzanie zakątków świata poprzez ich kuchnię 

doczekało się nazwy “Turystyka kulinarna”. 

Produkty żywnościowe oraz sposoby ich przygotowywania i serwowania 

rozpowszechniają się z ogromną szybkością. Stają się modne, po czym pospolicieją, aby po 

jakimś czasie pojawić się w nowym układzie, zyskując aprobatę
84

. W świecie współczesnym 

                                                 
80

 Nowa Kuchnia Polska – Badania [online], Winiary [dostęp : 20 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: 

http://www.winiary.pl/kuchniapolska.aspx/Badania. 
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 E. Kaczyńska, op. cit., s. 33. 
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kuchnie świata zostają zgromadzone w jednym miejscu
85

. W każdym supermarkecie można 

dostać importowane produkty spożywcze z całego świata. Sam fakt dostępności 

zagranicznych owoców, warzyw czy przypraw o tajemniczo brzmiących nazwach nie 

wystarczy, by skłonić ludzi do urozmaicania jadłospisów
86

.  

Przemysł turystyczny tworzy atrakcje kulinarne, których zadaniem jest podniesienie 

walorów turystycznych danego miejsca. Biura podróży obok informacji o wydarzeniach 

kulturalnych i zabytkach historycznych wspomina o lokalnych potrawach, regionalnych 

targach, gdzie można nabyć produkty żywnościowe, czy trasach winnych i festiwalach 

kulinarnych
87

. Motyw smakowania kultury jest dziś wykorzystywany na szeroką skalę. 

Doznania wizualne stały się słabym wabikiem dla współczesnego wycieczkowicza, dlatego 

dziś podkreśla się wieloaspektowość turystycznych doświadczeń, które mają aktywizować 

wszystkie zmysły
88

. 

W przekazach reklamowych podróżowanie jawi się jako jedzenie, próbowanie 

smakowanie, pochłanianie; z drugiej strony jedzenie bywa przedstawiane jako podróż, 

wyprawa odkrywcza, ucieczka od codzienności
89

. Obszar konsumenckiego raju dostępnego 

dzięki globalnej kuchni konstytuują wzorzec równie reprezentatywny. Głód nowości, apetyt 

na coraz to nowe zmysłowe doznania, pragnienie totalnego doświadczenia, pozwalającego 

poznać nieznane dotąd przyjemności
90

. Doświadczenie kulinarno-turystyczne ma być przerwą 

w “normalnym życiu”, alternatywą dla codziennej rutyny. Próbując nowych potraw, 

eksperymentując z nowymi smakami, zyskuje się szczególny kontakt z otoczeniem, można 

przeniknąć do świata Innych i poznać go bezpośrednio
91

. 
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II. Metodologia 

 

Badanie stron internetowych jest nowym zjawiskiem, które zostało 

wprowadzone przez wielkie korporacje starające się o jak najlepszy wizerunek swój i 

swoich produktów w wirtualnym świecie. Dostosowanie stron internetowych do 

potrzeb klienta z wykorzystaniem licznych środków manipulacyjnych pozwala na 

stworzenie wizerunku firmy takiej jakiej potencjalny klient pragnie powierzyć swoje 

pieniądze.  

Początki analizy Internetu można doszukiwać się w momencie pojawienia się 

ogólnie dostępnej sieci Internet, ale prawdziwym przełomem są bujnie rozwijające się 

możliwości tzw. Web 2.0 (o czym w dalszej części rozdziału). 

Istnieje wiele możliwości badania Internetu, jednak niniejsza praca skupia się 

na ocenie stron WWW. Duński uczony Helge Clausem wymienia trzy sposoby 

analizowania stron internetowych: 

 Specjalistyczne programy komputerowe 

 Metoda statystyczna 

 Metoda jakościowo-heurystyczna.
1
 

Programy komputerowe, a także strony z usługami szybkiej oceny 

mechanicznej witryn internetowych, oferują konkretne dane głównie liczbowe (wejścia 

na stronę, porównanie pozycji w rankingach z konkurencją). Metoda ta po części łączy 

się z webometrią, która skupia się na analizie typu i ilości informacji (liczenie 

odnośników), a obie są wykorzystywane w prężnie rozwijającej się branży 

pozycjonowania stron WWW (SEO). 

Ostatnia z wymienionych metod pozwala ocenić wybraną grupę cech 

formalnych i treściowych, a także dostosować kryteria do różnych rodzajów stron. W 

tym miejscu należy zaznaczyć różnice, miedzy często błędnie używanymi słowami 

portal, wortal i serwis internetowy. 

Portal internetowy jest wielotematyczny i oferuje dostęp do różnorodnych 

informacji (Onet.pl, WP.pl). Wortal internetowy, miał być przeciwieństwem portalu i 

umieszczać informacje tylko z jednej dziedziny
2
 zaś serwis internetowy jest szerszym 

                                                 
1
 B. Bednarek-Michalska, Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie 

[online : dostęp 15 listopada 2011], EBIB, nr 2/2003 (31), Dostępne w Internecie: 
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ich znaczeniem i łączy w sobie zarówno strony statyczne jak i liczne możliwości 

dynamiczne ery Web 2.0. 

Dzisiejsze strony kulinarne gromadzą wokół siebie zarówno twórców kuchni 

jak i jej degustatorów, wykorzystując przy tym zarówno strony statyczne, jak i fora, 

czaty, czy blogi, co definitywnie podpisuje je pod miano serwisów internetowych. 

Serwisy kulinarne można badać z wykorzystaniem każdej z wymienionych 

wyżej metod, jednak ocena jakościowa wydaje się umożliwiać stworzenie 

najpełniejszego obrazu. Metoda ta jednak na dzień dzisiejszy jest nieco nieaktualna, 

ponieważ nie uwzględnia nowych ogólnie dostępnych możliwości Web 2.0, które 

dzięki heurystyce metody umożliwiają dostosowanie jej do potrzeby badań 

nowoczesnych serwisów. 

 

1. Metoda jakościowo-heurystyczna 

Metoda jakościowo-heurystyczna, nazywana często ekspercką uznana jest za 

dość trudną, ponieważ w zależności od rodzaju ocenianych stron niezbędna jest 

modyfikacja w sposób indywidualny jej elementów oraz dobranie odpowiednich 

kryteriów.  

Wyjaśnienie terminu jakości, można znaleźć w Polskiej Normie, PN-ISO 8402 

z lipca 1996. Definiuje ona ją jako „ogół właściwości obiektu wiążących się z jego 

zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. Z uwagi na fakt, 

że potrzeby mogą się zmieniać, dlatego ważny jest stały przegląd wymagań 

jakościowych. Istotne jest, aby wymagania te w pełni odzwierciedlały potrzeby klienta. 

Jakość często utożsamia się z przydatnością użytkową, funkcjonalnością, 

zadowoleniem klienta czy też zgodnością ze standardami i wymaganiami ogólnie 

przyjętymi”
3
. 

Dotychczasowe badania nad witrynami internetowymi pozwalają na ocenę 

jakościową zarówno udostępnianej informacji jak i samej funkcjonalności strony, co 

staje się podstawą do podziału kryteriów w niniejszej pracy. Informacje w tym 

wypadku rozumie się jako zbiór danych przekazywanych do odbiorcy w celu dalszego 

ich przetwarzania i budowania wiedzy
4
, zaś funkcjonalność w znaczeniu 

informatycznym, jako zbiór funkcji i usług strony. 

                                                 
3
 B. Bednarek-Michalska, op. cit. 
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Ocena jakościowa informacji sieciowej przeprowadzana jest podobnie jak ta, 

którą przeprowadza się w tradycyjnej formie. Należy jednak pamiętać, że Internet 

rządzi się specyficznymi zasadami bazując przede wszystkim na hipertekstach. 

Standardy dotyczące tworzenia zawartości stron internetowych można znaleźć na 

stronie W3C (http://www.w3.org/) i wykorzystać do prawidłowego doboru kryteriów 

oceny jakości informacji elektronicznej.
5
 

Podstawą doboru elementów oceny jakościowo-heurystycznej mogą stać się 

główne kryteria ustalone przez twórcę metody Helge Clausena: 

 Struktura i wygląd stron (organizacja treści, racjonalne użycie grafiki) 

 Jakość informacji (instytucja sprawcza, aktualizacja, poprawność, ilość 

informacji) 

 Linki i nawigacja (odpowiedniość, adnotacje, ilość odsyłaczy, łatwość 

wertowania) 

 Wrażenie estetyczne (kolory, czcionki, format) 

 Miscellanea (pomoc, użytkownik) 

 Ogólne (oryginalność, przyjazność serwisu).
6
 

Kolejnym przedstawicielem tej metody jest Alistair Smith i wymienia on 

następujące główne kryteria oceny:  

 Zakres (tematyczny, chronologiczny, formalny)  

 Zawartość treści (obiektywizm, instytucja sprawcza, aktualizacja, 

oryginalność, linki, pisownia) 

 Grafika i multimedia (audio, wideo, kolory, grafika) 

 Cel utworzenia serwisu (określony, jasny) 

 Użytkownik (użyteczność i przyjazność) 

 Recenzje (czy strony oceniono i jak) 

 Technika (efektywność, sprzęt, wyszukiwarki, organizacja serwisu, 

interaktywność, szybkość ładowania, stosowanie rozwiązań 

standardowych) 

 Cena (płatny czy bezpłatny serwis). 
7
 

                                                 
5
 B. Bednarek-Michalska, Oceń jakości  informacji elektronicznej [online : dostęp 15 lutego 2012] Dostępne 

w Internecie: http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/konferencyjne/michalska.pdf, s. 1. 
6
 Ibidem, s. 2. 

7
 Ibidem. 
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Miejscem, gdzie można szukać podpowiedzi, jest strona Information Quality 

WWW Virtual Library : The Internet Guide to Construction of Quality Online 

Resources (http://www.ciolek.com/WWWVL-InfoQuality.html). Znajdują się tutaj 

liczne odsyłacze dotyczące jakości informacji elektronicznej.  

Badanie stron internetowych nie kończy się jednak na zawartości, kolejnym 

tematem jest funkcjonalność, która wymaga szeregu kryteriów dodatkowych 

związanych bezpośrednio z usługami udostępnionymi użytkownikom. Bożena 

Bednarek-Michalska w swoim artykule podaje propozycje uniwersalnych kryteriów do 

mierzenia jakości usług: 

 Dostępność usługi (dogodność, czas realizacji) 

 Informowanie o usłudze (precyzja i prostota) 

 Kompetencje i uprzejmość personelu 

 Zaufanie i rzetelność (wiarygodność pracownika) 

 Odpowiedzialność 

 Bezpieczeństwo realizacji usługi (eliminacja ryzyka) 

 Infrastruktura materiałowa usługi (materiały, narzędzia, sprzęt) 

 Fachowość.
8
 

W zależności od potrzeb i w miarę rozwoju stosowanych technik budowania stron, 

standardy ulegają zmianie, dlatego kryteria oceny mogą być modyfikowane, selekcjonowane i 

zmieniane. Podstawą jednak zostają takie kryteria jak: autorstwo, aktualizacja, wiarygodność, 

kompletność informacji, czy grafika i poprawność.
9
 

 

2. Web 2.0 

Pojęcie Web 2.0 rozpowszechnione zostało w 2004 roku przez firmy O’Reilly i 

MediaLive International.
10

 W zrozumieniu terminu warto przypomnieć sobie początki 

Internetu, kiedy był on wielką bazą danych i użytkownik mógł go tylko przeszukiwać. 

Przeciętny internauta bez znajomości specjalistycznych języków programowania nie 

był w stanie dodać żadnych nowych danych. 

                                                 
8
 B. Bednarek-Michalska, Ocena jakości bibliotekarskich…, op. cit. 

9
 B. Bednarek-Michalska, Oceń jakości  informacji…, op. cit., s. 3. 

10
 T. Dryl, Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania interakcji przedsiębiorstwa z klientami 

[online : dostęp 15 lutego 2012] Dostępne w Internecie: http://wzr.pl/~dryl/img_fck/artykul%20-

%20serwisy%20web%202_0%20-%20Tomek%20Dryl.pdf, s. 2. 



 

 24 

Sami twórcy pojęcia nie umieli sprecyzować czym tak dokładnie jest Web 2.0 

ani czego możemy się po nim spodziewać w przyszłości. Dziś można zdefiniować go 

jako filozofię tworzenie serwisów internetowych wykorzystujących użytkowników 

(internautów) jako współtwórców zawartości witryny
11

 lub same serwisy, których treść 

jest tworzona głównie przez internautów.
12

 Trudność stworzenia definicji Web 2.0 nie 

wyklucza wyliczenia cech, które łączą witryny  do niej zaliczane. Propozycję 

przedstawia Paul Miller: 

 Uwolnienie danych/informacji - ukryte dotąd zasoby udostępniane są 

szerokiemu ogółowi i wykorzystywane w różnorodny sposób.  

 Aktywne uczestnictwo - współtworzenie blogów, uczestnictwo w 

forach dyskusyjnych, a nawet współużytkowanie plików (sharing files). 

 Aplikacje ukierunkowane na użytkowników - priorytetem jest 

lokalizacja i gromadzenie zasobów zgodnie z potrzebami 

użytkowników, a nie oferowanie tylko informacji w formie i treści 

proponowanej przez właścicieli zasobów czy pośredników. 

 Modularność aplikacji - użytkownik wybiera elementy, zgodnie ze 

swoimi potrzebami, spośród dostępnego zbioru interoperacyjnych 

modułów.  

 Współdzielenie - udostępnianie kodów czy pomysłów, nawiązuje do 

idei Open Source. 

 Budowanie społeczności - ułatwia porozumiewanie się poprzez 

znoszenie barier ograniczających dwustronną wymianę informacji. 

 Inteligencja - aplikacje korzystają z wiedzy o tym, gdzie i co robi 

użytkownik, by uruchomić usługi i uzyskać informacje odpowiadające 

jego obecnym potrzebom.
13

 

W Polsce tą problematyką zajmuje się Zbigniew Zieliński, który wymienia 

następujące cechy: 

 Tworzenie  treści przez internautów korzystających z mechanizmów nie 

wymagających wiedzy przy tworzeniu stron internetowych takich jak: 

wiki, blogi, RSS, listy dyskusyjne.  

                                                 
11

 Ibidem. 
12

 Z. E. Zieliński, Społeczeństwo informacyjne w dobie Web 2.0 [online :dostęp 20 lutego 2012] Dostępne w 

Internecie: http://www.elearningonline.pl/wp-content/upload/konf_wsh08.pdf, s. 2. 
13

 M. Miller, E. Mroczek, Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych [online : 

dostęp 20 lutego 2012] Dostępne w Internecie: http://www.ebib.info/2007/88/a.php?miller_mroczek. 



 

 25 

 Kategoryzacja treści (folksonomia) za pomocą słów kluczowych. 

Częstym zjawiskiem jest tzw. chmura tagów – tag cloud.  

 Konwergencja mediów – integracja, przenikanie się różnych mediów w 

ramach serwisów, gdzie publikacja treści takich jak tekst, obraz, 

dźwięk, film i możliwość interakcji z innym uczestnikiem portalu stała 

się możliwa, powodując powstanie nowych multimedialnych, 

interaktywnych treści. 

 Wykorzystanie otwartych licencji takich jak Creative Commons czy 

GNU GFDL.  

 Kreatywność, otwartość oraz model uczestnictwa twórców stron nowej 

generacji pozwalająca na dodawanie nowych treści w serwisach, 

zwiększanie zakresu usług oraz ocenianie, komentowanie treści 

zawartej w portalu prowadzonym przez internautów.
14

 

Web 2.0 ma więc za zadanie umożliwiać aktywność internautów w ramach 

serwisów internetowych. Powstały liczne technologie internatowe takie jak kanały 

RSS, komunikatory, blogi, czy portale i serwisy społecznościowe ułatwiające kontakt z 

innymi użytkownikami Internetu. Coraz więcej jest witryn takich jak Wikipedia, 

Twitter, YouTube czy Flickr, gdzie umożliwiono dzielenie się publicznie tekstami, 

grafikami, czy plikami audio i wideo. Dodatkowo w każdym serwisie internetowym 

można założyć swoje konto i je personalizować, a wyszukiwanie bazuje na 

stworzonych przez użytkowników tagach (słowach kluczowych). To wszystko można 

zaliczyć do elementów Web 2.0. 

Pojawienie się tylu możliwości spowodowało wiele zmian w użytkowaniu sieci 

umożliwiając każdemu jednoczesne tworzenia i czerpania informacji z Internetu. 

Strony internetowe nadal projektowane są przez specjalistów, ale zmiany wywołały 

zapotrzebowanie głównie na platformy dynamiczne z możliwością komunikacji i 

współpracy z internautami.  

W ocenie dzisiejszych serwisów internetowych nie można pozwolić sobie na 

ominięcie usług i możliwości Web 2.0, które obecnie często stają się ważniejsze dla 

użytkowników niż zawartość informacyjna witryn. 

 

                                                 
14

 Z. E. Zieliński, op. cit., s. 3-4. 
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3. Dobór kryteriów  

Tworząc poniższą listę kryteriów, wykorzystano artykuły Bożeny Bednarek-

Michalskiej dotyczące oceny jakości informacji elektronicznej, prace Remigiusza Sapy 

pod tytułem „Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek 

akademickich” oraz podręcznik „Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie 

informacji” autorstwa Ewy Mireckiej. Pomocne w tworzeniu stały się także Polskie 

Normy dotyczące jakości (PN-ISO 8402), standardy narzucone przez World Wide 

Web Consorcium (http://www.w3.org/) oraz strona ze szczegółowymi informacjami na 

temat standardów Information Quality WWW Virtual Library : The Internet Guide to 

Construction of Quality Online Resources 

(http://www.ciolek.com/WWWVLPages/QltyPages/QltyConventions.html/). 

Modyfikowanie kryteriów pod kątem nowego Internetu oparte zostało na 

propozycjach cech Web 2.0 Paula Millera i Zbigniewa Zielińskiego. 

 

3.1 Zawartość 

1. Misja serwisu 

a. Cel utworzenia 

b. Zapotrzebowanie na rynku 

c. Strategia działania i jej realizacja 

d. Określenie użytkownika docelowego 

2. Autorstwo 

a. Analiza adresu URL 

b. Określenie właściciela/instytucji sprawczej serwisu i identyfikacja  

c. Opinia środowiska o właścicielu/instytucji sprawczej serwisu 

d. Istnienie i zawartość działu o mnie, o nas, o firmie 

e. Informacja o usługach (odpowiedzialność, bezpieczeństwo realizacji) 

f. Istnienie/określenie Copyright 

3. Aktualność 

a. Data powstania serwisu 

b. Określenie ostatniej aktualizacji całości serwisu 

c. Częstotliwość aktualizacji poszczególnych informacji i działów 

d. Aktualność ostatnich wpisów/wiadomości 

e. Brak martwych odsyłaczy i wyraźnie zdezaktualizowanych informacji 
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4. Kompletność zasobów 

a. Ilość danych w porównaniu z innymi portalami 

b. Logiczna całość/przypadkowość danych 

c. Istnienie selekcji danych zgodnych z celami serwisu  

d. Nadmiar/Niedobów danych 

e. Linki zewnętrzne 

5. Treść 

a. Znormalizowana terminologia nazw i pojęć w całym systemie 

b. Trzymanie się i wyczerpanie tematu w ramach jednego dokumentu  

c. Brak obcych elementów w danej grupie tematycznej 

d. Brak mylących odsyłaczy  

6. Cytowanie danych i kopiowanie 

a. Pochodzenie informacji w serwisie i ich jakość/autentyczność 

b. Dane i elementy graficzne własne lub kopiowane/modyfikowane z 

innych stron 

7. Wiarygodność 

a. Określenie celu nadrzędnego serwisu 

b. Opinia o stronie i jej popularność 

c. Weryfikacja danych, ich wiarygodność 

8. Obiektywizm treści 

a. Liczba sponsorów, reklamodawców, donatorów 

b. Sponsorzy i ich wpływ na treść i reklamę na stronie 

c. Reklamodawcy i rodzaj reklam 

d. Istnienie linków do konkurencyjnych stron  

e. Obiektywizm/subiektywizm w ocenianiu faktów i źródeł 

9. Edycja i poprawność gramatyczna tekstu 

a. Struktura tekstu (tytuł, śródtytuł, przypisy, bibliografia) 

b. Poprawność edycji tekstu (akapity, szpaltowanie, czcionki, marginesy) 

c. Światło w tekście (grafiki, tablice, wykresy) 

d. Istnienie błędów stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych i 

interpunkcyjnych 
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3.2 Funkcjonalność 

1. Design/wygląd i struktura stron 

a. Sposób konstrukcji strony głównej  

b. Zachowanie równowagi między formą, a treścią 

c. Grafika i styl wypowiedzi odpowiednie do tematu/treści 

d. Układ treści (menu, działy, poddziały, sekcje, mapa serwisu, wygodna 

nawigacja, logiczność i jasność układu) 

e. Oryginalność i profesjonalizm grafiki (szablon, copyright) 

f. Nadmiar/niedomiar grafiki w stosunku do treści i sposób jej 

rozmieszczenia 

g. Jakość plików audio i wideo także z zależności od przeglądarki 

h. „Znaki otoczenia” – kierowanie wzroku/intuicji użytkownika 

i. Jednolity/różny układ stron formatowania, czcionki, wyróżnienia, 

oznaczeń odnośników, symboli graficznych, kolorystyki 

j. Istnienie elementów niezależnych 

2. Narzędzia nawigacji  

a. Kompletność mapy lub indeksu strony  

b. Ścieżka dostępu na każdym poziomie 

c. Ujednolicone elementy nawigacyjne na każdej ze stron (klawisze, belka 

nawigacyjna) 

d. Orientacja w wypadku długich stron 

e. Stała możliwość powrotu do strony głównej 

f. Istnienie wyszukiwarki wewnętrznej 

3. Technika 

a. Dopasowanie interfejsu do poziomu potencjalnego użytkownika 

b. Możliwość pobrania tekstu, grafiki w różnych formatach i wydruku 

c. Interaktywność strony/nawiązywanie kontaktów użytkownik–właściciel 

(e-mail, formularze kontaktowy i komentarzy, ankiety, FAQ, księga 

gości)  

d. Odpowiedzi systemu na polecenie użytkownika oraz treść komunikatów 

błędu 

e. Tytuły do opcji „Ulubione” 

f. Ocena jakości serwera/hostingu 

g. Istnienie liczników i statystyk  
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h. Poprawność kodowania znaków 

i. Poprawność wyświetlania w różnych przeglądarkach  

j. Najnowsze rozwiązania technologiczne w przekazywaniu informacji 

(kanały RSS, Newsletter, FanPage na portalu społecznościowym 

Facebook) 

4. Użyteczność i przyjazność 

a. Ocena logiki i klarowności strony z perspektywy potrzeb użytkownika 

b. Ogólne wrażenie estetyczne 

c. Istnienie i trudność pomocy na stronie 

d. Wersje językowe strony 

e. Ocena sposobów komunikowania się użytkownik – właściciel 

f. Jakość i celowość umieszczonych formularzy i ankiet 

g. Dostosowanie jakości obrazu i wielkości czcionki dla słabowidzących 

5. Sprawność 

a. Wyszukiwarka wewnętrzna na stronie głównej 

b. Szybki dostęp do najpopularniejszych zasobów serwisu 

c. Brak ukrytych trudno dostępnych informacji 

6. Elementy Web 2.0 

a. Aktywność i kreatywność użytkowników w serwisie 

b. Możliwość personalizacji interfejsu/profilu użytkownika 

c. Rodzaj tworzonych treści przez użytkowników (opinie, forum, 

komentarze) 

d. Ukierunkowanie aplikacji na użytkowników 

e. Udostępnione modułów/widżetów aplikacji  

f. Budowanie społeczności  

g. Kategoryzacja treści (folksonomia) za pomocą słów kluczowych 

h. Dostępność nowych multimedialnych, interaktywnych treści 

i. Dostępność nowych funkcji (geolokalizacja, synchronizacja z 

urządzeniami mobilnymi) 

7. Koszty 

a. Koszty korzystania z serwisu 

b. Istnienie promocji, konkursów, ulg dla konkretnych grup 

użytkowników 

c. Inne  
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III. Ocena zawartości serwisów kulinarnych 

1. Gotujmy.pl  

Serwis gotujmy.pl został stworzony z myślą zebrania wszelakiej informacji kulinarnej 

w jednym miejscu na potrzeby odwiedzających go internautów, którzy sami tworzą większą 

część zawartości. Użytkownicy maja dostęp do bogatej bazy przepisów, które dzięki 

przejrzystym kategorią i wyszukiwarce są proste do odnalezienia. Strona odpowiada na 

aktualną kulinarną modę na rynku i jest przeznaczona dla ludzi zainteresowanych 

gotowaniem niezależnie od stopnia wtajemniczenia w temacie. 

Adres URL wskazuje na polską stronę o tematyce kulinarnej. Instytucją sprawczą 

serwisu jest firma Next.pl, właściciel największych w Polsce serwisów o charakterze 

poradniczo-narzędziowym. Next.pl specjalizuje się w rozwijaniu i wykupywaniu najlepszych 

branżowych serwisów. Serwis Gotujmy.pl nie zawiera działu z informacjami na temat 

serwisu, taką informację można znaleźć na stronie właściciela. W stopce pojawia się link 

Napisali o nas, który zbiera informacje o serwisie z prasy i Internetu. Stopka serwisu zawiera 

także informacje o prawach autorskich należących do Gotujmy.pl oraz linki do Prywatności, 

Regulaminu, czy informacji o usługach. 

Na stronie brak informacji, kiedy dokładnie serwis wystartował, pierwszy przepis 

pochodzi z 1 lutego 2007 roku, jednak mógł być to tylko tekst testowy, ponieważ aktywność 

na stronie rozpoczęła się dopiero w okolicy marca-kwietnia 2008 i z tego okresu pochodzą 

pierwsze wiadomości i wpisy na forum. Data 2012 rok, umieszczona w stopce przy Copyright 

informuje o aktualności serwisu. Poszczególne działy są na bieżąco aktualizowane, nawet 

kilkakrotnie razy dziennie, gdy zaistnieje taka potrzeba. Aktualność potwierdza także brak 

martwych odsyłaczy. 

Serwis z końcem kwietnia 2012 przekroczył 108 tysięcy przepisów, co zdecydowanie 

wysuwa go na polską czołówkę serwisów kulinarnych. Zawartość strony tworzy logiczną 

całość trzymając się tematyki kulinariów. Każdy dział posiada poddziały i kategorię, a także 

wyszukiwarkę przepisów. Przepisy to poddziały związane z konkursami i zbiorem przepisów 

w zależności od określonej kategorii, Porady zbierają informacje kulinarną niebędące 

indywidualnymi przepisami. Wydzielony został także dział Przyjęcia oraz Wiadomości z 

aktualnościami na rynku gastronomicznym i innych, które dotyczą tematyki kulinarnej. 

Ostatnimi stałymi działami są Ludzie z aktywnością użytkowników oraz Forum, gdzie mogą 

się oni wypowiadać na nurtujące ich tematy. Dodatkowym i tymczasowym działem jest 

Błyskawiczna kuchnia, w której umieszczono wszystkie informacje dotyczące konkursu i 
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porad firmy Fairy. W ogromie zebranych informacji pomagają kategorie w każdym z działów. 

Liczne linki zewnętrzne otaczające logo strony oraz u dołu strony przenoszą do innych 

serwisów tematycznych firmy Next.pl. 

Terminologia utrzymana jest na poziomie dostępnym dla amatorów w kuchni. 

Materiały wyczerpują tematykę i nie powiadają obcych elementów w ramach ustalonych 

działów i poddziałów. Serwis nie umieszcza także mylących odsyłaczy. 

Materiały pochodzą głównie od użytkowników serwisu. Zbiory napędzane są licznymi 

konkurami polegającymi na umieszczaniu pomysłów na przepisy. Poszczególne materiały 

związane są także ze sponsorami i reklamodawcami. Layout jest stworzony specjalnie na 

potrzeby serwisu i jest jego własnością. 

Celem nadrzędnym serwisu dla jego twórców jest stworzenie niezależnego serwisu o 

tematyce kulinarnej, który jest idealny dla licznych reklamodawców, ponieważ zbiera 

samodzielnie tworzącą serwis z ciągle powiększającą się społecznością. Każdego miesiąca 

serwis odwiedza około 1,5 miliona unikalnych internautów, a zarejestrowanych jest przeszło 

20 tysięcy użytkowników, to potwierdza popularność strony. Materiały użytkowników 

wydają się wiarygodne, zaś informacje umieszczane przez redakcję często połączone są z 

wpływami aktualnych sponsorów czy reklamodawców. 

Widoczni są często zmieniający się sponsorzy, którzy mają czasowo intensywny 

wpływa na napływające materiały na stronę. Związane jest to głównie ze sponsorowanymi 

przez nich wydarzeniami, w tym także ogłaszanymi konkursami w serwisie Gotujmy.pl. 

Reklamy pochodzą głównie z Google AdSense i pojawiają się w licznych miejscach na 

stronie. Ogłoszenia firmy Next.pl na stronie sugerują, że serwis dostępny jest także na 

indywidualnych reklamodawców. Jedynymi linkami do konkurencyjnych stron są reklamy. 

Działy wysyłają do strony z listą wpisów poprzedzonych kategoriami, dzięki którym 

można zmniejszyć liczbę wyświetlonych materiałów. Zarówno przepisy, jak i artykuły 

skonstruowane są w ten sam sposób. Można wydzielić trzy części: tytułową, właściwą i 

stopkę. Tytułowa składa się z większej granatowej czcionki, pod nim pojawia się na szaro 

lista przyporządkowanych kategorii, następnie drobną czcionką Trebuchet zapisana jest data i 

godzina opublikowania. Tą samą czcionką pojawia się nick autora, jego ranga w serwisie oraz 

liczba przepisów dodanych oraz awatar. W prawej części tytułowej umieszczono możliwość 

wydruku, wysłania e-mailem lub dodania do ulubionych danego przepisu oraz możliwość 

zgłoszenia nadużycia. Część właściwa w prawym górnym rogu posiada zdjęcia do 

przeglądania bez przeładowania całości strony oraz możliwość oceny. Lewa strona w 

przepisach poświęcona jest na określenie trudności i czasu przegotowania, a poniżej opisu 
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przygotowania potrawy, w wypadku artykułu, lewa część to już sam tekst. Materiał pisany 

jest z wykorzystaniem czcionki Arial, a w wypadku potrzeby śródtytułów. Czcionka jest 

pogrubiona, a tekst pisany z wykorzystaniem dużych liter. Materiały nie posiadają żadnych 

przypisów, czy bibliografii i przylega do lewej krawędzi. Pod artykułami i przepisami 

pojawiają się linki do podobnych materiałów w obrębie serwisu. W stopce możliwe jest 

zamieszczenie komentarzy do materiału. Serwis prowadzony jest staranie, niestety pojawiają 

się błędy stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne popełniane przez 

użytkowników. 

 

2. Kotlet.tv 

Kotlet.tv powstał z potrzeby uporządkowania wszystkich przepisów państwa Stępień i 

podzielenia się z innymi. Zapotrzebowanie na rynku może potwierdzić fakt, że autorzy 

porzucili pracę w korporacji i tej chwili czerpią pieniądze tylko z serwisu. W odróżnieniu od 

konkurencji, serwis prowadzony jest przez małżeństwo i zwraca szczególną uwagę na 

dodawanie filmów instruktarzowych do publikowanych przepisów. Kotlet.tv nie ma 

określonego odbiorcy, może nim być każdy internauta. 

Adres URL w zabawny sposób określa tematykę strony, a rozszerzenie sugeruje pliki 

wideo. Właścicielami są państwo Paulina i Michał Stępień, którzy na potrzebę serwisu 

założyli firmę PACI Paulina Stępień. Serwis szybko stał się popularny i wszystkie prawa 

autorskie należą do państwa Stępień.  

Serwis powstał w lipcu 2009 roku i od tego czasu systematycznie się rozbudowywał. 

Ostateczna forma zaprezentowana została w 2011 roku. Działy aktualizowane są na bieżąco, 

nowe wpisy dodawane są w zależności od działu codziennie lub kilka razy w miesiącu. Strona 

nie posiada zdezaktualizowanych informacji, ani martwych odsyłaczy. 

Samych przepisów jest około 1,5 tysiąca, co może wydawać się małą ilością w 

porównaniu do konkurencji, ale w tym wypadku nie ma przepisów dodawanych przez 

użytkowników strony. Całość materiału porozdzielana jest na poszczególne działy, gdzie 

zawsze dostępnym jest Przepisy wraz z poddziałami. Następne działy dostępne w menu to 

kolejno: ABC gotowania, AGD, Aranżacje, Diety, Rynek, Książki, Zabawa, Od kuchni, 

Podróże, Wina i Forum. We wspomnianych działach można zapoznać się z informacjami o 

nowościach w księgarniach i sklepach z asortymentem kuchennym, a także znaleźć inspiracje 

kulinarną na specjalne okazje. Ponad to Forum umożliwia udzielanie się i kontakt z twórcami 

strony, a Od kuchni pokazuje jak tworzy się serwis kulinarny i gdzie twórcy spędzają wolne 
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kulinarne chwile. Linkami zewnętrznymi na stronie są głównie reklamy, ale wykorzystuje się 

je także przy materiałach określając się źródło pochodzenia. Ponad to na stronie głównej 

znajduje się odnośnik do poniekąd konkurencyjnej strony durszlak, gdzie można założyć 

własnego bloga kulinarnego. 

Terminologia wykorzystywana w serwisie jest zrozumiała na przeciętnego 

użytkownika. Materiały w ramach jednego dokumentu zdecydowanie wyczerpują temat. Nie 

ma mylących odsyłaczy, ani chaosu w poszczególnych działach. 

Wszystkie informacje zamieszczają na stronie Paulina i Michał Stępień. Cześć 

materiałów w innych działach niż Przepisy i Od kuchni pochodzi od specjalistów, ale autorzy 

sami nie zamieszczają artykułów w serwisie. Wszystkie elementy graficzne stworzone są 

specjalnie na potrzeby serwisu Kotlet.tv. 

Początkowym celem serwisu mogły być zainteresowania kulinarne autorów, w chwili 

obecnej jest to ich główne źródło dochodu. Filmy instruktarzowe udostępniane w Internecie 

stały się w ostatnim czasie bardzo modne, co spowodowało szybki wzrost zainteresowania 

ocenianym serwisem. Stał się on także pewnym wzorem dla konkurencji, która także zaczęła 

udostępniać filmy instruktażowe w ramach swoich serwisów kulinarnych. Wszystkie dane 

umieszczane na stronie przechodzą przez weryfikacje jej twórców.  

Serwis nie posiada sponsorów, choć poszczególne działy potrafią na określony czas 

mieć partnerów, którzy w pewnym stopniu mają wpływ na dodawane materiały. Reklamy 

pochodzą z Google AdSense i od tymczasowych partnerów. Linki do konkurencyjnych stron 

pojawiają się jedynie jako źródło pochodzenia zamieszczonego artykułu.  

Edycja tekstu przepisów i artykułów jest podobna. Poza tytułem pisanym większą 

zieloną czcionką w górnej części znaleźć można także informację w jakim dziale i poddziale 

materiał się znajduje, datę opublikowania, a także możliwość skomentowania i przejścia na 

następny lub poprzedni materiał z listy. Treść właściwa pisana jest drobną czcionką Arial, 

gdzie ważniejsze informacje zostały pogrubione, a wszystkie odnośniki pokolorowane na 

zielono. W razie potrzeby wykorzystuje się większe i pogrubione śródtytuły. Artykuły 

posiadają często źródło, z którego pochodzą zamieszczone informacje. Tekst podzielony jest 

na akapity przylegające do lewej krawędzi z licznymi zdjęciami i często filmami 

zamieszczonymi przy prawej krawędzi lub centralnie. W przepisach osobną ramkę posiada 

Przygotowanie, gdzie krok po kroku zdjęcia z instrukcją pokazują jak postępować. 

Zamieszczone materiały nie posiadają błędów stylistycznych, gramatycznych, 

ortograficznych, czy interpunkcyjnych, choć czasami zdarzy się literówka. 
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3. Kuchniaplus.pl 

Serwis kuchniaplus.pl powstał jako kompleksowe uzupełnienie kanału telewizyjnego 

Kuchnia+. Umożliwia przeglądanie przepisów prezentowanych w programach, a także 

zamieszcza aktualny program kanału, artykuły, konkursy i forum dla internautów. Strona 

internetowa jest uzupełnieniem kanału Kuchnia+, który jest pierwszym i jedynym w Polsce 

kanałem kulinarnym. Odpowiada na zapotrzebowanie rynku i coraz prężniej się rozwija. 

Celem kanału jest poszerzanie kulinarnych horyzontów, rozbudzanie apetytu i dostarczanie 

inspiracji. Serwis pomaga w prezentowaniu nowoczesnego i przystępnego podejścia do 

gotowania, promuje zdrowe jedzenie, wspólne spędzanie czasu przy stole i chodzenie do 

dobrych restauracji, a także udostępnia inne usługi lokalne i zagraniczne ściśle związane z 

gastronomią. Użytkownikami są zarówno mistrzowie jak i amatorzy kuchni. Serwis zrzesza 

internautów, telewidzów Kuchni+, a także specjalistów, czy pracowników naukowych 

zainteresowanych szeroko rozumianą gastronomią. 

Adres URL kuchniaplus.pl wskazuje na polski kanał telewizyjny Kuchnia+ 

przynależny do platformy CYFRA+ i rodziny kanałów produkowanych przez CANAL+ 

Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firma ta, na dzień 15 grudnia 2011, jest 

czołowym nadawcą telewizyjnych kanałów w jakości HD w Polsce. Informacje odnośnie do 

serwisu znajdują się w wydzielonej zakładce o kuchni+, która zawiera opis kanału i usług 

serwisu wraz z jego celem, aktualności związane z kanałem i serwisem, instrukcję jak 

odbierać kanał telewizyjny oraz informację o reklamie, sponsoringu, partnerach i kontakcie z 

redakcją serwisu. Serwis nie informuje o żadnych prawach autorskich i licencjach, jednak 

będąc częścią platformy CYFRA+, wszystkie zamieszczone materiały podlegają prawom 

autorskim i pokrewnym. 

Kanał Kuchnia+ wystartowała 30 września 2006 roku. Na stronie brak dokładnej daty 

i informacji, czy serwis ruszył równocześnie z kanałem telewizyjnym. Najstarsze wpisy 

użytkowników forum pochodzą już z 1 października 2006 roku, co sugeruje datę powstania 

serwisu równocześnie z pierwszą emisją kanału. Trudno określić ostatnią aktualizację całości 

serwisu, jednak w aktualnościach strony można znaleźć informacje, że 1 kwietnia br. kanał 

kuchnia +, jak i serwis, startują w zupełnie nowej oprawie zrealizowanej przez Marka 

Dawida, znanego twórcę reklam. Poszczególne działy i informacje w nich zawarte są na 

bieżąco aktualizowane, materiały dodawane są systematycznie, nawet kilkakrotnie w ciągu 

dnia. Najważniejsze nowości związane z działalnością kanału kuchnia+ są zamieszczane w 

dziale aktualności, co najmniej raz w tygodniu. O systematycznym moderowaniu serwisu 
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może świadczyć także brak martwych odsyłaczy i archiwizowanie zdezaktualizowanych 

informacji na stronie.  

Przepisy na stronie pochodzą nie tylko od użytkowników i autorów serwisu, ale także 

z programów kulinarnych prezentowanych na kanale kuchnia+, co łącznie daje znacznie 

pokaźniejszą kolekcję przepisów kulinarnych. Serwis nie kończy jedynie na treści kulinarnej, 

udostępniając internatom liczne usługi zgromadzone w dziale kuchnioteka. Znaleźć tu można 

encyklopedię kuchni z podziałem na regiony i kraje świata, polecane książki kucharskie, 

aktualności z rynku, słownik, wino – instrukcja obsługi, dietoteke, mapę producentów i 

wydarzeń regionalnych oraz kalendarz sezonowy. Kuchnia+, jako organizator corocznego 

festiwalu kuchnia+ food film festiwal, umieścił na stronie specjalny dział, gdzie informuje o 

planie oraz publikuje relacje z imprezy. Serwis, jako uzupełnienie kanału telewizyjnego, 

posiada także dział z informacjami o programie tv i prowadzących, w którym udostępniane są 

także pliki wideo do obejrzenia bezpośrednio na stronie. Internauci swoje pytania, 

wątpliwości i pomysły, po wcześniejszej rejestracji na stronie, mogą kierować do działu 

społeczność, gdzie znajduje się forum, informacja o odbywających się konkursach oraz blog, 

jednego z prowadzących program kulinarny, Adama Chrząstowskiego. Ogromna liczba 

zasobów mogłaby spowodować chaos na stronie, jednak przejrzyste działy segregują 

najważniejsze dane zgodne z celem serwisu. Linki zewnętrzne rozproszone po serwisie, 

związane są głównie z przynależnością kuchni+ do rodziny kanałów telewizyjnych CYFRY+, 

a pozostałe zostały zgromadzone w jednym poddziale „partnerzy”. 

Serwis skierowany zarówno do amatorów jak i profesjonalistów stara się przekazywać 

informacje w sposób prosty i zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców. Wykorzystane 

fachowe i specjalistyczne nazwy produktów pożywczych, czy sposoby ich przetworzenia 

można szybko rozszyfrować z użyciem udostępnionego na stronie słownika. Kuchniaplus.pl 

stara się wyczerpać temat wykorzystując tekst oraz pliki wideo z programów kulinarnych 

emitowanych na antenie Kuchni+. 

Layout i wszystkie elementy graficzne są własnością Kuchni+, a treści zamieszczane 

w serwisie pochodzą z programów emitowanych na antenie, prowadzących programy 

kulinarne, redakcji serwisu oraz udzielających się na forum internautów.  

Celem nadrzędnym strony jest promocja kanału telewizyjnego, informowanie o 

nowościach i zrzeszenie społeczności telewidzów i internautów zainteresowanych szeroko 

pojętą gastronomią. Informacje umieszczane na stronie wydają się wiarygodne, jako dane 

opracowane przez profesjonalnych kucharzy i specjalistów z dziedziny dietetyki.  Strona ma 

bardzo dużą popularność, zwłaszcza wśród telewidzów kanału kuchnia+, ale także ludzi 
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zainteresowanych, czy związanych z branżą gastronomiczną. Z końcem marca 2012 liczba 

zarejestrowanych na serwisie użytkowników przekroczyła 17 tysięcy.  

Kuchniaplus.pl jest finansowana przez firmę CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o., a 

reklamom zajmuje się zewnętrzna firma At Media, biuro reklamy mediów tematycznych. 

Serwis finansowany jest w całości przez instytucje sprawczą, co zapewnia brak wpływów na 

zamieszczone informacje. Logo konkurencyjnych stron, będące odsyłaczami, zamieszczono w 

poddziale partnerzy i nie posiadają one żadnego opisu, jednak nazwa poddziału sugeruje, że 

trafiają tam tylko zaprzyjaźnione serwisy. 

W zależności od przynależności tekstu do działu, jest on nieco inaczej układany. W 

artykułach standardem jest od góry: data zamieszczenia artykułu na stronie, tytuł, czasem 

także podtytuł, pierwszy akapit wprowadzający i pozostała treść artykułu w razie potrzeby 

podzielona śródtytułami. Nie spotyka się przypisów, czy bibliografii, ale wszystkie 

zamieszczone pliki wideo są opisane tytułem, serią, krajem i datą produkcji oraz czasem 

trwania. W wypadku przepisów z programu znika data zamieszczenia, podtytułem staje się 

informacja o odcinku programu kulinarnego i często pojawia się podpis autora. Przepisy 

umieszczane przez internautów posiadają datę dodania i nick użytkownika pod tytułem oraz 

adnotację redakcji o nie ponoszeniu odpowiedzialności za zamieszczone przez użytkowników 

materiały. Teksty podzielone są na akapity przylegające do lewej krawędzi. Cała strona 

korzysta w zależności od przystosowania komputera z czcionki Verdana, Arial lub Helvetica. 

Tytuł w kolorze szarym jest większy od reszty tekstu. Pierwszy akapit oraz śródtytuły są w 

kolorze czarnym, pogrubione, zaś pozostały tekst jest nieco mniejszy. Większość obrazków 

umieszczonych jest przy prawej krawędzi i otoczona tekstem. Brak błędów stylistycznych, 

gramatycznych, czy interpunkcyjnych, jednak w tekście zdarzają się literówki. 

 

4. Mojegotowanie.pl 

Serwis Mojegotowanie.pl to dostępny bezpłatnie zbiór informacji kulinarnych z 

wbudowaną zaawansowaną wyszukiwarką przeznaczony dla wszystkich, którzy choć w 

małym stopniu interesują się gotowaniem, czy gastronomią. Przepisy i inne treści na stronie 

tworzone są przez użytkowników, niewielka część umieszczana jest przez autorów strony. 

Serwis jest dopełnieniem dla istniejącego magazynu „Moje Gotowanie”. 

Adres URL informuje o polskim serwisie kulinarnym skierowanym na 

indywidualnego odbiorcę. Instytucja sprawczą jest wydawnictwo Gruner + Jahr, będące w 

czołówce największych wydawców magazynów w Polsce i Europie. Znane tytuły „National 
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Geographic”, czy „Glamour” wielokrotnie otrzymywały nagrody głównie za publikowane na 

ich łamach zdjęcia. Serwis nie posiada działu informującego o nim i jego usługach. Stopka 

zawiera oznaczenie praw autorskich, a także regulamin i politykę prywatności oraz regulamin 

konkursów odbywających się na stronie. 

W serwisie nie ma informacji o dacie powstania, czy ostatniej aktualizacji. Trudno 

określić się aktualność informacji w poszczególnych działach, z powodu braku daty 

opublikowania materiałów. Najwcześniejsza aktywność na forum wskazuje na maj 2008 jako 

początek serwisu. Na stronie nie ma martwych odsyłaczy i wyraźnie zdezaktualizowanych 

informacji. Aktywność użytkowników sugeruje mimo wszystko aktualność dodawanych 

materiałów. 

Serwis z końcem kwietnia 2012 ma około 32,5 tysiąca przepisów w serwisie, co staje 

się już konkurencyjną liczbą, ale nie stawia strony na podium. Materiały zamieszczane na 

stronie w większej części trzymają się tematyki. Działy podzielone są na poddziały w 

zależności od potrzeb i przejrzystszej selekcji przy przeszukiwaniu materiałów. Przepisy 

dzielą się na podziały w zależności od rodzaju dnia, święta, składnika, czy osoby 

zainteresowanej. W osobnym dziale Kuchnie świata umieszczono przepisy zgodnie z krajem 

pochodzenia, Wokół stołu zbiera informacje kulinarne z takich dziedzin jak rynek książki, 

dietetyka (choć posiada on także osobny dział), medycyna, a także konkursy i informacje o 

celebrytach. Ze sklepowej półki zawiera opinie produktów spożywczych dostępnych w 

polskich sklepach. Wszystkie zdjęcia i filmy dodawane przez użytkowników serwisu 

posiadają osobne działy. Dział Społeczność informuje o aktywności rejestrowanych 

internautów, a Forum umożliwia komunikację. Osobny dział posiada także Szkoła Gotowania 

Karola Okrasa oraz wewnętrzna Księgarnia, gdzie można kupić nie tylko książki, ale także 

filmy, muzykę, czy zabawki i to nie tylko związanych w jakikolwiek sposób z tematyką 

kulinarną. Linki zewnętrzne umieszczone w prawej kolumnie oraz w stopce przenoszą do 

sponsorów i partnerów serwisu oraz innych stron należących do instytucji sprawczej. 

Przystępna terminologia pozwala na korzystanie z informacji publikowanych w 

serwisie także amatorom w kuchni. Działy i materiały w nich zebrane starają się 

wyczerpywać założony temat i nie mieszają się między sobą. Na stronie nie ma też mylących 

odsyłaczy. 

Materiały tekstowe pochodzą przede wszystkim redakcji, ale wiele przepisów i 

artykułów jest autorstwa użytkowników serwisu. Layout został stworzony specjalnie dla 

Mojegotowanie.pl i jest własnością instytucji sprawczej. 
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Celem nadrzędnym jest umieszczenie wszystkich informacji o tematyce kulinarnej w 

jednym miejscu i pod jednym szyldem należącym do instytucji sprawczej, która specjalizuje 

się w pokazywaniu i promowaniu popularnego stylu życia. Materiały dodawane są głównie 

przez redakcję serwisu, ale dużą częścią serwisu są także przepisy i opinie użytkowników. 

Informacje wydają się wiarygodne. 

Serwis finansowany jest przez wydawnictwo Gruner + Jahr Polska, widoczna jest 

jednak liczne reklamy, które nie wpływają na obiektywizm zamieszczanych materiałów. Poza 

indywidualnymi reklamodawcami, pojawiają się także reklamy z Google AdSense oraz 

AdTaily.pl i wszystkie oznaczone są na stronie, jako reklamy. Jedynym działem, gdzie 

występują linki zewnętrzne do innych serwisów i stron podlegających wydawnictwu Gruner + 

Jahr Polska oraz firm partnerskich jest Księgarnia. 

Działy przenoszą do list wpisów ułożonych zgodnie z datą opublikowania. Zarówno 

przepisy jak i artykuły posiadają czerwony tytuł i brązowy tekst przylegający do lewej 

krawędzi. Przepisy posiadają czerwone i pogrubione dane o autorze, składnikach i etapach 

przygotowania, a lewy górny róg jest przeznaczony na fotografie potrawy, w wypadku 

artykułów treść w całości pozostaje brązowa, śródtytuły są jedynie pogrubione i pisane z 

wykorzystaniem dużych liter, a zdjęcia i obrazki umieszczone są już dowolnie z zachowaniem 

marginesu z każdej strony. Strona wykorzystuje głównie czcionki Arial oraz Tahoma. 

Materiały umieszczane na stronie nie posiadają błędów stylistycznych, gramatycznych, 

ortograficznych ani interpunkcyjnych. 

 

5. Polska-gotuje.pl 

Serwis Polska-gotuje jest na chwilę obecną podstawą kulinarnego magazynu „Polska 

gotuje”. Wcześniej serwis znany był pod nazwą Bobyy Kuchnia. Gromadząca się tutaj 

społeczność związana z czasopismem buduje zbiór przepisów i innych informacji 

kulinarnych. Użytkownikiem może zostać każdy, kto zainteresowany jest szeroko 

rozumianym tematem kulinarnym. W porównaniu do konkurencji, składa się z licznych 

blogów indywidualnych użytkowników, a nad publikowanymi materiałami, ze strony 

autorów, czuwają profesjonaliści. 

Adres URL informuje o polskiej stronie o gotowaniu z dodatkowym elementem 

patriotycznym w nazwie. Instytucją sprawczą jest spółka Treehouse, która od czerwca 2011 

roku należy do Grupy Hubert Burda Media Polska. Wydawnictwo Hubert Burda Media 

Polska wydaje 23 magazyny, w ramach, których organizuje prestiżowe plebiscyty. W stopce 
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strony znajduje się adnotacja o własności praw autorskich oraz odnośniki do podstron z 

informacjami o serwisie, polityce prywatności, regulamin oraz możliwości współpracy. 

Na stronie nie ma daty, kiedy strona wystartowała w sieci, a informacja przy 

Copyright sugeruje rok 2010. Zgodnie z datą z tego samego miejsca ostatnia aktualizacja 

całości serwisu została przeprowadzona w 2012, prawdopodobnie związane było to z 

przejęciem spółki Treehouse przez Grupę Hubert Burda Media Polska oraz ze zmianą nazwy 

z Bobyy Kuchnia na wiążącą z magazynem Polska-gotuje.pl. Poszczególne działy są 

uaktualniane na bieżąco przez użytkowników, nawet kilkakrotnie dziennie. Serwis nie ma 

martwych materiałów, czy wyraźnie zdezaktualizowanych wiadomości. 

Serwis z końcem kwietnia 2012 posiada około 12 tysięcy przepisów kulinarnych, co 

nie jest konkurencyjną ilością, lecz strona skupia się na blogach kulinarnych użytkowników, a 

do działów przepisów trafiają nieliczne. Każdy dział posiada kategorie, które pojawiają się w 

momencie przesunięcia kursora myszki na zakładkę. Przepisy podzielone są według 

Popularności, Tematycznie i Książek kucharskich. Osobne działy posiadają Artykuły, Blogi 

użytkowników oraz dodawane na stronę Zdjęcia. Użytkownicy mogą także dodawać i oceniać 

restauracje i lokale w dziale Miejsca oraz produkty spożywcze w Produkty. Ostatnim działem 

są Wydarzenia, gdzie znajdują się wydarzenia związane z tematyką kulinarną odbywające się 

na terenie Polski. Nieliczne linki zewnętrzne występujące na stronie to reklamy. 

Nazwy i pojęcia w samym serwisie są przystępne dla każdego, zdarzają się jednak 

blogi użytkowników, w których wykorzystuje się bardziej zaawansowaną terminologię. 

Materiały wyczerpują temat i mają ustalone miejsce w serwisie, co uniemożliwia 

odnajdywanie obcych elementów w danej grupie tematycznej. Serwis nie wykorzystuje także 

mylących odsyłaczy. 

Zdecydowana większość materiałów zamieszczonych na stronie pochodzi od 

użytkowników. Layout został stworzony specjalnie pod tą stronę i stanowi własność spółki 

Treehouse. 

Celem nadrzędnym było stworzenie prostego miejsca, gdzie to użytkownicy będą 

dodawać i oceniać wszystkie materiały. Serwis nie jest przesadnie popularny, ale czasopismo, 

którego jest dopełnieniem publikowane jest zaledwie od roku. Materiały dodawane przez 

użytkowników wydawałyby się obiektywne, jednak użytkownikami stają się także firmy 

produkujące produkty spożywcze i przybory kuchenne, a dodawane przez nich przepisy, czy 

produkty są reklamą danej firmy. 

Sponsorzy tymczasowi oraz reklamy pojawiają się nielicznie i w pewnym stopniu 

mają wpływ na pojawiające się materiały. Zdarza się to w momencie działania firmy, jako 



 

 40 

użytkownik w serwisie. Reklamodawcy są indywidualni, a reklamy często przenoszą na 

stronę sponsorowanego wydarzenia w serwisie Polska-gotuje.pl. W serwisie nie ma linków do 

konkurencyjnych stron. 

Zakładki przenoszą bezpośrednio do przepisów i artykułów lub do listy zawężonej 

przez wybrane kryterium. Przepisy i inne materiały nieznacznie różnią się w strukturze. W 

części tytułu pojawia się duży szary tytuł oraz możliwość oceny przepisu dla zalogowanych 

użytkowników, poniżej lista możliwości: poleć, wyślij, dodaj do książki kucharskiej, zgłoś 

nadużycie, drukuj i podziel się. Kolejna część dla przepisów to informacja o czasie 

przygotowania, skali trudności i kategorii przepisu zapisane drobną czarna czcionką. Poniżej 

umieszczony jest tekst nieco większy, będący akapitem wprowadzającym, następnie w 

wypadku przepisu jest miejsce na zdjęcie potrawy w lewym górnym rogu oraz listę 

składników, co ciekawe często posiadającą adnotacje do poszczególnych artykułów 

spożywczych. W tym miejscu pojawia się pasek społecznościowy portalu Facebook z 

przyciskiem „Lubię to!”. Następna część to tekst właściwy artykułu ze zdjęciami lub 

wypunktowany proces przygotowania potrawy. Autor może także dodać słowa kluczowe do 

zamieszczonego materiału. U dołu strony pojawia się możliwość wystawienia komentarza na 

temat zamieszczonego materiału, a w wypadku przepisu także postawienia pytania autorowi. 

Tekst wykorzystuje głównie czcionkę Arial, przylega do lewej krawędzi, a istotne słowa i 

frazy mogą zostać pogrubione przez autora. W artykułach zdjęcia umieszczone są zarówno z 

prawej jak i lewej strony tekstu. Serwis prowadzony jest starannie, ale z powodu materiałów 

zamieszczanych głównie przez użytkowników wkradają się błędy stylistyczne, gramatyczne, 

ortograficzne i interpunkcyjne, które jednak są wyłapywane w momencie decyzji o 

opublikowaniu danego przepisu, czy artykułu w drukowanym magazynie Polska-gotuje.pl. 

 

6. Portalkucharski.pl 

Portalkucharski.pl powstał, by zrzeszyć miłośników dobrej kuchni w jednym miejscu i 

pozwolić przeglądać przepisy i artykuły o tematyce kulinarnej i pokrewnej. Na rynku 

pojawiają się coraz liczniej serwisy tematyczne, pozwalające na wprowadzenie pewnego 

porządku w materialnych i niematerialnych dobrach użytkowników. Internauci mogą w tym 

serwisie stworzyć własną książkę kucharską, co pozwoli na przechowanie w jednym miejscu 

wszystkich kartek i zeszytów z przepisami do tej pory chowanych między książkami, czy w 

szafkach kuchennych. Odbiorcami serwisu portalkucharski.pl, mogą być internauci 
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zainteresowani takim porządkiem w swoich zebranych i sprawdzonych przepisach, jak i 

ludzie poszukujący inspiracji kulinarnej, czy sprawdzonego przepisu. 

Domena wskazuje na polskojęzyczną stronę o tematyce kulinarnej. Instytucją 

sprawczą jest Agencja reklamowa GreenFly. Portalkucharski.pl nie posiada działu 

informacyjnego o serwisie, jego usługach i celach oraz nie istnieje informacja o prawach 

autorskich czy licencji, ale ustalony został regulamin korzystania z zasobów serwisu.  

Na stronie nie ma informacji o dacie powstania czy ostatniej aktualizacji, ale 

najstarsze wpisy sugerują początek stycznia 2010 jako datę zamieszczenia serwisu w 

Internecie. Brak też informacji odnośnie do ostatniej aktualizacji całości serwisu jak i 

poszczególnych działów i wpisów, w listach artykułów czy przepisów znajdujemy tylko datę 

publikacji danego tekstu. Teksty pojawiają się w różnej częstotliwości – od kilku tekstów w 

miesiącu do jednego tekstu na kwartał. Zamieszczone materiały są jednak aktualne i nie ma 

żadnych martwych odsyłaczy w serwisie. 

Ilość zamieszczonych przepisów dochodzi do 2,5 tysiąca, a artykułów jest ponad 100. 

Taka liczba tekstów nie jest konkurencyjna, a w porównaniu do innych serwisów kulinarnych 

można ją uznać za niedobór informacji, jednak selekcja materiałów zamieszczonych na 

stronie jest zgodna z celami serwisu. Nazwy działów przejrzyście informują co się pod nimi 

ukrywa. W Przepisy Kulinarne dokonano podziału przepisów ze względu na składniki, 

Porady i Artykuły gromadzą inne informacje kulinarne, które nie są przepisami, Społeczność 

to zarówno forum, jak i tworzone przez użytkowników książki kucharskie i blogi. W tym 

dziale znajduj się także Encyklopedia kulinarna, Chat umożliwiający komunikację aktualnie 

korzystających z serwisu internautów oraz Sondy autorów strony. Jedynymi linkami 

zewnętrznymi są zamieszczone na stronie reklamy. 

Nazwy używane na stronie są zgodne z terminologią gastronomiczną, a teksty 

publikowane nie posiadają żadnych elementów obcych czy niezgodnych z tematem. W 

serwisie nie wykorzystuje się mylących odsyłacz, a linki zewnętrzne oznaczone słowem 

reklama, nie mylą internautów. 

Przepisy i artykuły pochodzą od użytkowników, którzy tworzą z przepisów własne 

książki kucharskie. Layout z elementami graficznymi został stworzony przez instytucje 

sprawcą specjalnie na potrzeby serwisu, dlatego nie można mówić tu o żadnym kopiowaniu 

czy modyfikowaniu plików z innych stron. 

Celem nadrzędnym jest stworzenie miejsca, gdzie w prosty i przejrzysty sposób 

zarchiwizuje się i posegreguje zebrane w przeszłości przez użytkownika informacje kulinarne. 

Stworzoną książkę kucharską, można pobrać i zapisać na nośniku. Agencja reklamowa 
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GreenFly jest firmą prywatną o krótkim stażu na polskim rynku. Logo inicjatyw Unii 

Europejskiej u doły strony, zapewnia jednak wiarygodność i poprawność zamieszczonych 

materiałów.  

Tekst w stopce informuje o tym, ze projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla rozwoju 

innowacyjnego gospodarki. Swój wkład pieniężny miała też instytucja sprawcza Agencja 

reklamowa GreenFly i to ona kontroluje, co zostaje zamieszczone na stronie, zgodnie z 

ustanowionym regulaminem serwisu. Finansowanie przez Unie Europejską zapewnia 

wiarygodność informacji zamieszczonych na stronie i ich zgodność z panującym prawem. 

Serwis czerpie pieniądze także z reklam, poprzez konto Google AdSense. Reklamy pojawiają 

się zarówno w lewej jak i w prawej kolumnie, a także czasami na dole kolumny centralnej. 

Nie istnieją linki zewnętrzne do żadnych serwisów konkurencyjnych. 

Zakładki Przepisy Kulinarne i Porady i Artykuły przenoszą do list przepisów lub 

artykułów w zależności od działu. Każdy rekord posiada zdjęcie, nick autora, jego rangę i 

punkty, oraz tytuł, początek pierwszego akapitu, datę publikacji i poddział, do którego został 

przypisany. Przepisy i artykuły mają podobną edycję tekstu, rozpoczynając się on informacji 

o nicku autora, jego rangi i punktacji w serwisie, następny jest zielony i pogrubiony tytuł i 

nieco mniejszy podtytuł. W przepisach w tym miejscy pojawia się pogrubiona informacja o 

trudności przepisu, czasie przygotowania, następnie lista składników i opis przygotowania, 

który edycją tekstu wygląda już tak samo jak artykuły. Czcionka jest drobna, ważniejsze 

elementy, śródtytuły są pogrubione. Tekst jest wyjustowany, w lewym górnym rogu znajduje 

się fotografia, a pod nią możliwość oceny treści. Artykuły nie posiadają informacji o 

źródłach. Serwis utrzymany jest w porządku, bez błędów stylistycznych, gramatycznych, 

ortograficznych, czy interpunkcyjnych ze strony założycieli, co jednak nie zapewnia 

bezbłędnych tekstów wprowadzanych przez użytkowników serwisu. 

 

7. Ugotuj.to  

Ugotuj.to zastąpił serwis Kuchnia.Gazeta.pl poświęcony tematyce kulinarnej. Celem 

było stworzenie użytkownikom dostępu do bazy przepisów zaopatrzonych w rozbudowaną 

wyszukiwarkę oraz promocja sztuki kulinarnej.  Serwis stara się w jednym miejscu umieścić 

jak najwięcej informacji kulinarnych i dokładnie je posegregować, co wydawało się potrzebne 

na rynku w dobie rozproszenia informacji na licznych portalach, blogach itp. Główną 

strategią jest tutaj wyszukiwarka, która pozwala przeszukiwać bazę za pomocą 
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przygotowanych kryteriów, ale przygotowano także dział z wiedzą kulinarną, przybliżającą 

internautom liczne porady i triki w kuchni. Odbiorcami serwisu są przede wszystkim 

miłośnicy sztuki kulinarnej niezależnie od stopnia zaawansowania i podejścia do tematu. 

Końcówka domeny adresu URL sugeruje, że jest to strona narodowa Tonga, jednak 

już na pierwszy rzut oka widać grę słów, która trafnie określają tematykę serwisu. 

Samodzielna domena jest jednak w pewnym stopniu myląca i nie informuje o przynależności 

serwisu do grupy Gazeta.pl, której właściwym właścicielem jest AGORA S.A. Spółka ta 

prowadzi w Polsce działalność medialną obejmującą gazety, reklamę zewnętrzną, sieć kin, 

przedsięwzięcia internetowe i radiowe, czasopisma, a także sprzedaż kolekcji książek z 

płytami muzycznymi i filmowymi. Opinie o firmie są podzielone, jednak wybija się fakt, że 

praca w tej korporacji jest często pierwszym doświadczeniem na rynku pracy młodego 

pokolenia. Ugotuj.to nie posiada działu informującego o historii, działaniu, czy usługach 

serwisu, nie ma też takiej informacji na stronie instytucji sprawczej. W stopce strony 

podobnie jak w pozostałych serwisach z grupy Gazeta.pl pojawia się informacja zarówno o 

Copyright należących do AGORA S.A. jak i możliwości wykupienia licencji, która pozwala 

na publikację tekstów na stronach internetowych, czy w obrębie wewnętrznej sieci. 

 Pierwsze informacje o powstaniu serwisu Ugotuj.to pochodzą z 17 marca 2008, jest to 

prawdopodobna data zaistnienia w sieci. Trudno stwierdzić, kiedy dokonano ostatniej 

aktualizacji całości strony, ale w trzecim kwartale 2009 roku odnawiano strony portalu 

Gazeta.pl, co mogło wpłynąć na aktualizację podlegającego mu serwisu Ugotuj.to. W 

zależności od działów aktualizacja informacji wygląda różnie, niektóre są monitorowane 

codziennie, kolejne potrafią nie zmieniać się ponad miesiąc. Strona pod względem 

aktualności jest zadbana, informacje zamieszczane są na bieżąco, nie ma treści 

zdezaktualizowanych ani martwych odsyłaczy. 

Ugotuj.to wystartował już z pokaźną liczbą ponad 7 tysięcy przepisów w bazie 

serwisu, a z końcem kwietnia 2011 zbliża się do 12 tysięcy. Ilość zebranych danych wysuwa 

serwis na listę czołowych stron internetowych o tematyce kulinarnej, ale nie na pierwsze 

miejsca. Wszystkie przepisy można wyszukać za pomocą wyszukiwarki, którą rozróżniono 

działy Przepisy oraz Drinki. Artykuły dotyczące wiedzy kulinarnej umieszczono w działach 

ABC Gotowania oraz Wideo, gdzie mieszczą się programy instruktażowe. Dodatkiem są 

działy Inspiracje, z codziennym pomysłem na posiłek oraz Restauracje, gdzie gromadzona 

jest informacja o lokalach w Polsce. Linki zewnętrzne, które nie są licznie rozmieszczonymi 

reklamami na stronie, to przede wszystkim odsyłacze do instytucji sprawczej i innych 

serwisów z grupy Gazeta.pl. 
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Serwis wykorzystuje prostą i znaną terminologię, co umożliwia użytkowanie także 

przez amatorów tematu. Teksty są krótkie, ale przekazują wszystkie potrzebne informacje. 

Segregacja przepisów i artykułów jest skrupulatnie utrzymana. Nie licząc reklam nie ma 

mylących odsyłaczy. 

Materiały w serwisie pochodzą zarówno od użytkowników jak i mistrzów kuchni 

współpracujący z Ugotuj.to. Niektóre przepisy pochodzą także z programów oraz czasopism 

kulinarnych podlegających firmie AGORA S.A. Firma posiadając prawa autorskie do 

wszystkich materiałów potwierdza, że dane i elementy graficzne są własne. 

Celem nadrzędnym serwisu można określić zebranie wszystkich materiałów 

dotyczących tematyki kulinarnej, a będących w posiadaniu firmy AGORA S.A, w jednym 

miejscu, z możliwością udostępniania szerszej publiczności. Serwis Ugotuj.to od powstania 

mieści się w czołówce stron internetowych o tej tematyce, jest prosty, co zachęca internautów 

do poszukiwań na nim kulinarnych inspiracji. Współpracujący z serwisem mistrzowie kuchni 

zwłaszcza Agnieszka Kręglicka i Marta Gessler, potwierdzają wiarygodność i pewność 

udostępnionych przepisów. 

Głównym sponsorem serwisu jest AGORA S.A., a co za tym idzie Ugotuj.to podlega 

grupie Gazeta.pl, będąca głównym portalem internetowym instytucji sprawczej, nie wpływają 

oni jednak na pojawiające się w serwisie materiały. Partnerem serwisu zostało czasopismo 

Kuchnia : magazyn dla smakoszy, także należące do firmy medialnej AGORA S.A, które w 

pozytywnym stopniu wpływa na serwis utrzymując wysoki poziom publikowanej treści. 

Liczne reklamy umieszczone na stronie nie wpływają na umieszczane materiały, jednak 

obniżają jej przejrzystość. Zachęcające graficznie do kliknięcia bloki reklamowe umieszczone 

są ponad logiem, przy prawej krawędzi na całej długości oraz ponad stopką strony. Głównymi 

reklamodawcami są serwisy reklamowe Google AdSense i Facebook, ale pojawiają się także 

firmy indywidualne. Jedynymi odsyłaczami do poniekąd konkurencyjnych stron to link 

partnera serwisu Kuchnia : magazyn dla smakoszy znajdujący się w górnym prawym rogu 

strony i blok magazynu kulinarnego Palce Lizać polecają, w dolnej części strony głównej. W 

poszczególnych artykułach pochodzących z prasy pokrewnej tematycznie i także należącej do 

AGORA S.A, pojawiają się loga odsyłające do serwisów danych czasopism. 

W zależności od działu lub poddziału zmienia się edycja treści. Standardem jest tytuł, 

a w razie potrzeby śródtytuły. W artykułach pod tytułem pojawia się informacja o autorach 

zamieszczonego materiału, dacie opublikowania i ostatniej aktualizacji, oraz wspomniane już 

logo czasopisma, a treść kończy się podaniem źródła. Teksty podzielone są na akapity 

przylegające do lewej krawędzi i większość serwisu utrzymana jest w czcionce Arial, 
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zakładki w Tahomie, ale w niektórych miejscach pojawia się także Verdana. Tytuły 

przepisów i artykułów są czarne i pogrubione, informacje o autorach materiałów są szare i 

pogrubione, a daty publikacji i aktualizacji są szare. Teksty właściwe pisane są na czarno, a 

pierwszy akapit oraz poszczególne ważniejsze słowa lub frazy są pogrubione. Tekst kończy 

czarna informacja o źródle. Ilustracje i zdjęcia do tekstu umieszczone są w bloku w lewym 

górnym rogu i potrafią na całej długości krawędzi pokazać proces przyrządzania danej 

potrawy. Każde zdjęcie jest podpisane, informując o autorze zdjęcia i instytucji, do której 

należą prawa autorskie. Inaczej rozwiązano elementy graficzne w dziale Inspiracja. Po 

wejściu w menu z listy na konkretny dzień pojawia się możliwość przechodzenia do 

następnego zdjęcia, co równocześnie zmienia tytuł i opis potrawy. Ostatni dział Restauracje, 

zaopatrzony jest w wewnętrzną wyszukiwarkę pod względem określonych kryteriów. 

Wchodząc w konkretną restauracje otrzymujemy informacje o lokalu, jego lokalizacji, 

kontakcie, a także informacje szczegółowe zaprezentowane w prostej tabelce. W prawym 

górnym rogu wykorzystano także moduł Google Maps dla graficznego ukazania lokalizacji 

restauracji. Cały serwis prowadzony jest starannie bez widocznych błędów stylistycznych, 

gramatycznych, ortograficznych, czy interpunkcyjnych. 

 

8. Uwielbiam.pl 

 Serwis Uwielbiam.pl pozwala na dodawanie, przechowywanie i udostępnianie 

przepisów kulinarnych zarejestrowanych użytkowników oraz jest częścią kampanii 

reklamowej spółki akcyjnej Lubella. Wiele firm produkujących żywność decyduje się na 

założenie serwisu kulinarnego, który pozwala na stałą reklamę w określonym kręgu 

odbiorców, a równocześnie jest dobrym miejscem do badań na bieżąco potrzeb 

konsumenckich i postrzegania marki. Odbiorcami są internauci w różnym wieku, których 

łączy zainteresowanie tematyką kulinarną. 

 Domena wskazuje na polskojęzyczna stronę, ale nie określa konkretnie tematyki, 

ponieważ uwielbiać można wiele rzeczy nie tylko kulinaria. Instytucją sprawczą jest spółka 

akcyjna Lubella, która zajmuje się produkcją makaronów i innych produktów zbożowych. 

Lubella należy do grupy Maspex Wadowice, jednej z największych firm na rynku 

spożywczym w Polsce. Nie istnieje dział informujący o serwisie, jego celu i usługach. W 

stopce znaleźć można zastrzeżenie praw autorskich oraz odniesienie do agencji, która 

stworzyła stronę. 
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Daty powstania serwisu można się jedynie domyślić, szacując ją na drugą połowę 

maja 2007, po najwcześniej założonych kontach administratorów i pierwszych 

użytkowników. Nie sposób dowiedzieć się ze strony, kiedy dokonano ostatniej aktualizacji 

zarówno całości jak i poszczególnych działów i tekstów. Serwis nie informuje o dacie 

publikacji informacji i przepisów. Jedynym potwierdzeniem czuwania nad aktualnością 

serwisu może być brak martwych odsyłaczy. 

Liczba przepisów na stronie zbliża się do 20 tysięcy, co jest pokaźną kolekcją, mogącą 

konkurować z największymi serwisami kulinarnymi. Portal składa się głównie z przepisów i 

możliwości ich przeszukiwania na różne sposoby, co zapewnia logiczna całość. Za 

odpowiedni dobór materiałów decydują internauci udzielający się w serwisie. Poza działem 

Przepisy istnieją jeszcze Książki kucharskie, tworzone przez internautów, Kalkulator 

kulinarny, Uwielbiają z nami, informujący o wszystkich aktywnych zarejestrowanych 

użytkowników oraz Forum. Istniejące linki zewnętrzne odsyłają do instytucji sprawczej 

Lubella oraz na FanPage serwisu na portalu społecznościowym Facebook. 

Terminologia utrzymana jest w tematyce kulinariów, a liczba przechowywanych na 

serwerze przepisów wskazuje na próbę zebrania jak największej liczby danych. Informacje 

podzielone są w odpowiedni działy i poddziały, nie ma tu żadnych elementów obcych, czy 

mylących odsyłaczy. 

Przepisy pochodzą głównie od użytkowników, ale administratorzy strony regularnie 

dodają kilka przepisów z użyciem produktów Lubella, ponieważ zamieszczane artykuły służą 

informacji i reklamie. Layout i elementy graficzne zostały zaprojektowane specjalnie dla 

potrzeb serwisu, co wyklucza kopiowanie czy modyfikowanie materiałów z innych stron. 

 Autorzy serwisu ustawili sobie na cel stworzenie miejsca, gdzie w prosty i przejrzysty 

sposób będzie można zbierać przepisy internautów, ale równocześnie jest to tworzenie 

społeczności związanej z marką Lubella i dobre miejsce dla badania aktualnych potrzeb 

konsumenckich klientów. Strona niedługo po rozpoczęciu działalności została uznana za 

najlepszą z dostępnych w polskim Internecie. Zamieszczane przez internautów treści są 

obiektywne, a na ich tle subiektywne stają się materiały autorstwa instytucji sprawczej. 

Portal w całości finansowany jest przez spółkę akcyjna Lubella, dlatego nie można tu 

mówić o innych wpływach na treść i reklamę. Firma wykorzystuje serwis do pozycjonowania 

swojej marki w Internecie. Na stronie nie ma innych reklam czy odnośników do 

konkurencyjnych stron. 

Edycja tekstu przepisów jest szpaltowana i składa się z czterech części. W pierwszej 

znajduje się tytuł i odnośniki do portali społecznościowych, w drugiej po lewej zdjęcie ze 
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znakiem wodnym serwisu, po prawej doświadczenia autora związane z przepisem oraz 

pochodzenie inspiracji, pod tekstem: czas przygotowania, trudność, nick autora, ilość osób, 

które przyznało się do sprawdzenia tego przepisu oraz możliwość zagłosowania na przepis w 

rankingu przepisu tygodnia. Trzecia część to po lewej możliwość wydruku lub pobrania w 

formacie PDF, a także lista możliwości związana z kontem użytkownika w serwisie oraz 

możliwość dodania do związanych usług Web 2.0, po prawej zaś dwie zakładki Składniki z 

listą składników oraz Kalkulator kulinarny, który umożliwia dostosować przepis do 

narzuconej ilości porcji i możliwość stworzenie listy zakupów. Ostatnia część składa się z 

trzech zakładek Galeria krok po kroku ze zdjęciami i opisami kolejnych czynności, Sposób 

przygotowania z opisem przepisu oraz Wasze porady/opinie, gdzie przechowywane są 

sugestie internautów dotyczące danego przepisu. Treść nie posiada żadnych przypisów czy 

bibliografii. Tekst przylega do lewej krawędzi i grafiki umieszczone są w lewej szpalcie. Brak 

błędów stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych, czy interpunkcyjnych. 
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IV. Ocena funkcjonalności serwisów kulinarnych 

1. Gotujemy.pl 

Strona Gotujmy.pl zachowuje równowagę między formą, a treścią. Materiały 

mieszczone na stronie odpowiadają w większości tematyce portalu. Stronę rozpoczyna pasek 

instytucji sprawczej z linkami do innych jej portali tematycznych. Logo poprzedzone jest 

reklamą, która przesuwa całość w dół. Wzdłuż dolnej krawędzi logo umieszczone są zakładki 

menu. Pasek pod logo przekazuje informacje o dacie i imieninach, możliwości zapisania się 

do newslettera oraz zawiera niezwiązane tematycznie odnośniki do innych serwisów. Dalsza 

część strony podzielona jest z początku na dwie, następnie na trzy kolumny. Szersza lewa 

kolumna zawiera wyszukiwarkę, a następnie dzieli się na dwie kolumny z informacjami o 

najnowszych wiadomościach, filmach, poradach i polecanych przepisach. Prawa kolumna 

zaczyna się możliwością zarejestrowanie, zalogowania i szybkiego dostępu do promowanych 

podstron, a w dalszej części informuje o aktualnościach na forum oraz najnowszych 

użytkownikach i ich komentarzach. Stronę zamyka ramka z linkami do innych portali 

tematycznych należących do instytucji sprawczej. W stopce znaleźć można jeszcze kilka 

linków do informacji ogólnych. Grafika użyta na stronie jest bardzo prosta, ale stworzona 

specjalnie na potrzeby serwisu. Pliki wideo dostępne na stronie przedstawiają wysoką jakość. 

Strona utrzymana jest w kolorach bieli z akcentami zielonymi i pomarańczowymi, które 

kierują wzrok użytkownika na poszczególne działy lub promowane informacje. Poza zwykła 

czarną małą czcionką, która wykorzystana jest do opisów i treści właściwych, wszystkie 

tytuły i odnośniki są barwach czerwieni i granatu. Jedynymi niezależnymi elementami są 

reklamy. 

W stopce użytkownik znajdzie mapę serwisu, która odeśle go na stronę ze spisem 

wszystkich kategorii głównych ze szczegółowym podziałem. Każda strona poza stroną 

główną ma ścieżkę dostępu umieszczoną ponad wyszukiwarką przepisów. Dłuższe artykuły 

przesuwają stronę w dół i jedyną orientację daje pasek przesuwania w przeglądarce. 

Standardowo powrót do strony głównej umożliwia logo. Udostępniona wyszukiwarka 

dostępna jest na każdej stronie i umożliwia przeszukiwanie nie tylko przepisów, ale także 

innych informacji rozproszonych w zależności od działu. 

Korzystanie z serwisu nie wymaga dodatkowej pomocy, jest on dostępny dla każdego 

użytkownika. Materiały na stronie nie zostały dodatkowo zabezpieczone, co pozwala na 

ściągnięcie ich na komputer w zależności od używanej przeglądarki. Dodatkowo 
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umożliwiono wydruk i przesłanie na pocztę e-mail wszystkich udostępnionych przepisów i 

artykułów. W stopce znajduje się odnośnik kontakt, który przenosi na stronę z danymi 

adresowymi i informacjami o instytucji sprawczej. Poza nimi są tutaj także nazwiska i e-maile 

ludzi prowadzących poszczególne działy redakcji serwisu w tym Biuro Obsługi Klienta oraz 

oferty praktyk i współpracy. Błąd na stronie odsyła do informacji o nim z odnośnikiem na 

stronę główną. Dodając stronę do zakładek w przeglądarce wyskakuje tytuł „Gotujmy.pl - 

Przepisy kulinarne - sałatki, dania dietetyczne, warzywa, owoce, kuchnie Świata”. Serwer na 

którym stoi strona należy do instytucji sprawczej i działa dość sprawnie w różnych 

przeglądarkach. Dla zainteresowanych przygotowano kanał RSS i możliwość zapisanie się do 

newslettera. 

Strona sprawia wrażenie prostej, ale estetycznej. Mimo, że nie istnieje osobny 

odnośnik do pomocy, to w stopce można znaleźć odnośniki, które przybliżają działania i 

usługi serwisu. Strona istnieje tylko w polskiej wersji językowej, a mała czcionka nie nadaję 

się dla słabowidzących. 

Istnienie wyszukiwarki na stronie głównej ułatwia szybki dostęp do interesujących 

materiałów ukrytych w działach z przepisami, czy poradami. Dodatkowe szybkie odnośniki 

dostępne są na stronie głównej w ramce Na skróty przylegającej do wyszukiwarki, dzięki 

czemu serwis udostępnia do wglądu wszystkie przechowywane materiały. 

Aktywność użytkowników skupia się na dodawaniu przepisów i udzielaniu się na 

forum, co nagradzane jest punktami, które można wymienić na wybrane nagrody rzeczowe. 

Po zarejestrowaniu się w serwisie można zmienić avatar, dodawać przepisy, zdjęcia i opinie, 

zbierać i obserwować znajomych, z którymi trzyma się kontakt poprzez wewnętrzną skrzynkę 

e-mailową.  

Korzystanie z serwisu Gotujmy.pl jest całkowicie darmowe, a aktywni użytkownicy za 

zebrane punkty mogą odebrać wybraną przez siebie nagrodę rzeczową z dostępnej na stronie 

puli oraz brać udział w wielu sponsorowanych konkurach. 

 

2. Kotlet.tv  

Kotlet.tv rozbudowywana jest w dół, z zachowaniem równowagi między formą, a 

treścią. Umieszczone grafiki najczęściej bezpośrednio odnoszą się to tekstu. Logo rozpoczyna 

stronę od góry i w jego ramach znajduje się także wyszukiwarka przepisów. Następnie są dwa 

paski, pierwszy pasek menu z wyróżnionymi kolorystycznie zakładkami Przepisy i Forum, a 

poniżej znajduje się także stały pasek z głównymi kategoriami w dziale Przepisy i z 
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możliwością wyświetlenia listy wszystkich kategorii. Dalsza część strony podzielona jest na 

dwie kolumny, z tym że szersza lewa kolumna z czasem dzieli się na kolejne dwie. Lewa 

kolumna informuje o czterech najnowszych przepisach, w dalszej zaś części, podzielona na 

dwie kolejne kolumny informuje o najnowszych artykułach w poszczególnych działach 

głównych. Prawa węższa kolumna zaczyna się ramką, w której są odnośniki do informacji o 

autorach oraz polecane poradniki ich autorstwa. Następnym elementami są Polecany film, 

informacja o aktualnym sezonie kulinarnym, możliwość zapisania się na newsletter, lista 

najnowszych komentarzy użytkowników oraz Najnowsze wideo. Stronę zamyka zielona 

ramka z box’em FanPage’u na portalu społecznościowym Facebook oraz lista kategorii z 

możliwością rozszerzenia. W stopce znajduje się oznaczenie praw autorskich oraz odnośniki 

do ogólnych informacji dotyczących serwisu i jego twórców. Layout został stworzony 

specjalnie na potrzeby serwisu, a pliki audio i wideo prawie od początku działania strony 

wykazują bardzo dobrą jakość High Definition. Ważniejsze elementy zostały pokolorowane 

na odmienny kolor, aby prowadzić wzrok użytkownika, dodatkowo wszystkie działa 

porozrzucane na stronie głównej oznaczono zielonymi punktami i tytuły zapisane są większa 

zieloną czcionką, co przyciąga wzrok. Pozostałe elementy pisane są małą czarną czcionką, a 

w razie potrzeby pogrubione i także zielone. Głównymi elementami niezależnymi są reklamy, 

w tym jedna znajdującą się ponad logo, co powoduje przesuniecie całości strony w dół. 

Strona nie posiada ani mapy ani indeksu strony, jednak w zamian znajduje się tu lista 

kategorii głównych i szczegółowych dla przepisów. Nie ma także ścieżki dostępu, ale w 

zamian pod tytułem znajduje się informacja w jakich działach można dany materiał znaleźć. 

Pomimo długich stron nie ma tu żadnej dodatkowej nawigacji, w orientacji pomaga jedynie 

przesuwany pasek przeglądarki. Powrót na stronę główną zapewnia standardowo logo, a 

przeszukiwanie bazy przepisów umożliwia wyszukiwarka. 

Interfejs jest prosty w obsłudze, wszystkie materiały zamieszczone na stronie 

posiadają znaki wodne, ale nie są dodatkowo zabezpieczone programistycznie. Przepisy i 

artykuły posiadają możliwość wydruku. Autorzy strony cały czas kontaktują się z 

użytkownikami, czy to za pomocą podanych e-maili, komentarzy na stronie serwisu, czy 

opinii i komentarzy na FanPage’u portalu społecznościowego Facebook i platformy 

internetowej YouTube. W wypadku błędu strona tylko o nim informuje. Dodanie strony do 

ulubionych w przeglądarce wyświetla tytuł „Kotlet.tv – przepisy kulinarne ze zdjęciami i 

filmami”. Serwer na którym stoi strona działa bardzo sprawnie, radzi sobie także szybkim 

odtwarzaniem filmów w wysokiej jakości i nie występują tu problemy z kodowaniem w 

zależności od przeglądarki. Serwis wykorzystuje najnowsze rozwiązanie technologiczne w 
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przekazywaniu informacji wiążąc serwis z kanałem na platformą internetową YouTube i 

prowadząc FanPage na portalu społecznościowym Facebook, ponad to istnieje możliwość 

zapisania się do newslettera. 

Serwis jest logicznie podzielony na działy, całość wygląda klarownie i estetycznie 

wykorzystujący białe tło na którym umieszczono zielone i momentami niebieskie elementy 

layout’u. Nie ma dodatkowego działu z pomocą, ale łatwy kontakt z autorami pozwala na 

otrzymanie szybkiej odpowiedzi na nurtujące pytania. Strona prowadzona jest tylko w języku 

polskim i drobna czcionka nie jest przyjazna dla osób słabowidzących. 

Wyszukiwarka znajdująca się na stronie głównej sugeruje przeszukiwanie po bazie 

samych przepisów, w rzeczywistości przeszukuje całość serwisu. Cała strona główna składa 

się właściwie z informacji o najnowszych artykułach i przepisach w serwisie, co pozwala na 

szybki do nich dostęp. Wszystkie inne pomocne elementy także posiadają swoje odnośniki na 

stronie głównej, nie istnieją zatem trudno dostępnych informacji. 

Cała aktywność użytkowników serwisu skupia się na udzielaniu się na forum oraz 

komentowaniu przepisów i artykułów niezależnie czy to bezpośrednio na stronie serwisu, czy 

na podlegających stronach takich jak FanPage na portalu społecznościowym Facebook i kanał 

na platformie internetowej YouTube. W odróżnieniu od pozostałych serwisów nie istnieje tu 

możliwość zarejestrowania się do serwisu i dodawania własnych przepisów. Zarejestrować się 

można jedynie na forum i nie ma tu możliwości personalizacji profilu. 

Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe. 

 

3. Kuchniaplus.pl 

Kuchaniaplus.pl zbudowana jest w przejrzysty sposób pomimo nagromadzenia 

różnorodnych odnośników na głównej stronie. Większość przestrzeni zajmują zdjęcia 

związane i przedstawiające treść zamieszczoną na stronie. Na samej górze znajduje się pasek 

instytucji sprawczej, gdzie klienci mogą się rejestrować i logować na stronę oraz przenosić na 

inne podlegające właścicielowi witryny internetowe. Następnie umieszczone jest logo 

posiadające z lewej strony logo kanału telewizyjnego, zaś prawa strona zmienia się co jakiś 

czas informując o ciekawszych wydarzeniach. Poniżej wzdłuż całego logo znajdują się 

zakładki menu oraz wyszukiwarka Google. Najechanie kursorem myszki na zakładki menu 

powoduje wysunięcie tytułów poddziałów poniżej. Strona główna posiada w tym miejscu 

efektowne slajdy przedstawiające zdjęcia potraw polecanych przepisów lub informacje 

dotyczące wydarzeń. W tym miejscu strona dzieli się na szerszą część lewą i węższą prawą. 
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Lewa strona składa się z informacji o nowościach w poszczególnych działach i poddziałach, a 

także konkursach, z prawej strony znajduje się wyszukiwarka przepisów, najnowszy film oraz 

informacja o nowościach na kanale kuchnia+ i sam program telewizyjny. Dolną część strony 

zajmują głównie graficzne odnośniki to licznych promocji i reklam instytucji sprawczej. 

Stronę zamyka pasek będący odpowiednikiem działu o kuchni i jego poddziałów, a także 

odnośniki do stron internetowych pokrewnych kanałów telewizyjnych i formalne informację 

o instytucji sprawczej. Grafika oraz zdjęcia są oryginalne, stworzone na zamówienie przez 

specjalistów Grzegorza Neleca oraz znanego twórcy reklamy Marka Dawida. Apetyczne i 

odpowiadające treści ilustracje w pewnym stopniu wysuwają się ponad zamieszczoną treść. 

Pliki audio i wideo zamieszczone na portalu prezentują najwyższą jakość, jakim jest High 

Definition TV, którą szczyci się instytucja sprawcza. Na stronie w pierwszej kolejności 

zwracają uwagę elementy zielone, czyli możliwość rejestracji i logowania oraz wyszukiwarka 

przepisów i zapowiedzi dotyczące kanału kuchnia+. W następnej kolejności pomijając liczne 

elementy graficzne, zwraca się uwagę na wyłaniające się z szarego tła elementy białe, które 

informują o wszystkich nowościach na stronie. Wykorzystano jeden krój czcionki, jednak dla 

ukazania przejrzystości oraz hierarchii ważniejsze elementy zostały pogrubione i 

powiększone, bądź pokolorowane na zielono. Z prawej strony został umieszczony 

dynamiczny box portalu społecznościowego Facebook, który sprawia wrażenie części 

niezależnej. 

Serwis Kuchniaplus.pl nie posiada mapy, indeksu strony ani ścieżki dostępu na 

każdym z poziomów. Dostępność menu wraz z poddziałami oraz przyjazne linki umożliwiają 

odnalezienie się na stronie w każdym momencie, a z głębszych poziomów na powrót 

pozwalają przyciski pod tekstami. Zbyt długie strony zostały skrócone poprzez wstawienie 

paginacji z numeracją do kolejnych części. Standardowo powrót do strony głównej umożliwia 

kliknięcie w logo strony. Na stronie znajdują się dwie wyszukiwarki, pierwsza przy menu jest 

aplikacją Google, która umożliwia wyszukiwanie w obrębie strony, druga dostępna na stronie 

głównej i w rozbudowanej wersji w dziale Przepisy umożliwia wyszukiwanie przepisów 

opublikowanych na stronie. 

Przejrzysty i prosty interfejs nie wymaga dodatkowych umiejętności od użytkownika 

serwisu. Materiały zamieszczone na stronie nie są zabezpieczone w programistyczny sposób, 

więc w zależności od wykorzystywanej przeglądarki istnieje możliwość wydrukowania, czy 

pobrania ich na komputer. Wszystkie przepisy i artykuły na stronie zaopatrzone są w 

możliwość wysłania linka do znajomego drogą mailową oraz dodania do portali Facebook , 

Twitter, Blip, Wykop.pl, Śledzik, Digg, Delicious, Google BookMarka i GoogleBuzz. 
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Użytkownik może skontaktować się z redakcją strony za pośrednictwem podanych w 

poddziale „Kontakt” maili, a także poruszać nurtujące tematy na forum. Jeden z 

prowadzących program kulinarny, Adam Chrząstkowski prowadzi także bloga w ramach 

serwisu, gdzie rozwiązuje kulinarne rozterki odbiorców kanału telewizyjnego oraz 

czytelników strony. System strony działa poprawnie, w wypadku braku wyników informuje o 

tym bez straszenia o błędach. Przy próbie dodania strony do ulubionych w przeglądarce 

wyskakuje tytuł „kuchnia+ przepisy i programy mistrzów kuchni z całego świata”. Serwis 

działa szybko i poprawnie na hostingu własności firmy AT MEDIA, niezależnie od rodzaju 

przeglądarki, a brak błędów w tekstach zapewnia poprawność kodowania znaków. Dla 

zainteresowanych użytkowników przygotowano kanał RSS oraz możliwość zapisania się do 

newslettera. 

Strona sprawia wrażenie nowoczesnej i estetycznej, a zamieszczone informacje są 

logiczne dla przeciętnego użytkownika. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

użytkowania strony znajdują się przy konkretnych elementach, dodatkowo zamieszczona jest 

instrukcja jak odbierać kuchnię+ w dziale o kuchni. Istnieje tylko polska wersja językowa 

strony, a strona nie jest przygotowana dla osób słabowidzących, choć czarne tytuły i nagłówki 

pisane grubszą i większą czcionką na jaskrawym zielonym i białym tle powinny być czytelne. 

Wyszukiwarka oraz samo menu dostępne na każdej z podstron umożliwia szybki 

dostęp do interesujących użytkownika materiałów. Na stronie nie ma trudno dostępnych 

informacji, wszystko przygotowane jest z myślą o przeglądaniu. 

Główną aktywnością użytkowników jest dodawanie, komentowanie przepisów i 

udzielanie się na forum. Każdy zmuszony jest do stworzenia profilu, gdzie dodać może 

zdjęcie, opis, miejsce zamieszkania i płeć, a także wybrać specyfikacje serwisu ustalając 

sposób sortowania wpisów, czy ilość tematów wyświetlanych na stronie. Istnieje możliwość 

dodawania przepisów do ulubionych w celu niezgubienia ich w przyszłości. Serwis 

udostępnia aplikację na iPhona i smartphony z Androidem, zawierającą przepisy 

prezentowane na antenie kanału kuchnia+ i kilka dodatkowych funkcji na przykład 

przelicznik miar. Budowana społeczność związana ze stroną gromadzi się głównie w dziale 

społeczność, ale dużą jej aktywność można znaleźć także na podlegającej stronie FanPage’u 

na portalu społecznościowym Facebook. Strona posiada liczne materiały multimedialne, które 

można przeglądać bezpośrednio na stronie, głównie w poddziale wideo, ale także licznie przy 

poszczególnych przepisach i artykułach. 
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Korzystanie z serwisu jest zupełnie darmowe, jednak aby oglądać kanał telewizyjny 

kuchnia+ należy zostać abonamentem telewizji Cyfra+. W ramach serwisu niebawem ruszyć 

ma także sklep z materiałami kuchennymi, a zakupy będą oczywiście odpłatne. 

 

4. MojeGotowanie.pl 

Prosta w konstrukcji strona zachowuje równowagę miedzy formą, a treścią, która 

trzyma się tematu szeroko pojętej kuchni. Stronę rozpoczyna strefa logo, gdzie z prawej 

strony istnieje możliwość zarejestrowania, zalogowania lub połączenia się z konta portalu 

społecznościowego Facebook. Poniżej pojawia się reklama oddzielająca pasek menu od logo, 

a równocześnie przesuwająca całą stronę w dół. Dalsza cześć podzielona jest na dwie 

kolumny. Lewa kolumna jest szersza i składa się z przepisów dnia, najnowszych 

użytkowników i ich przepisów, przepisów polecanych i najwyżej ocenionych, a także boxa z 

użytkownikami, którzy polubili stronę na portalu społecznościowym Facebook. Prawa 

kolumna mieści sobie odnośniki do przepisów w zależności od kategorii, najnowsze zdjęcia i 

filmy, najaktywniejszych użytkowników, najpopularniejsze i ostatnio dodane wpisy na forum 

i tagi na stronie oraz możliwość zapisania się do newslettera i wzięcia udział w sondzie. Obie 

kolumny poprzeplatane są licznymi reklamami. Całość strony zamyka stopka z odnośnikami 

do poszczególnych kategorii, linkami do informacji ogólnych na temat serwisu, instytucji 

sprawczej i innych stron tematycznych. Layout jest prosty, ale stworzony specjalnie na 

potrzebny serwisu. Filmy dostępne na stronie są dobre, ale nie przedstawiają najwyższej 

możliwej jakości. Wzrok użytkownika nieznacznie kierowany jest skromie elementami w 

kolorze zielonym, czerwonym i pomarańczowym. Tytuły są większe i wraz z linkami 

wykorzystują kolorystykę strony do zwrócenia uwagi, pozostała część tekstu jest drobna i w 

jednolitej barwie. Najbardziej rzucającymi się w oczy elementami niezależnymi są reklamy, 

zwłaszcza mały kwadrat w dolnym prawym rogu, który przesuwa się wraz ze stroną. 

Mapa serwisu dostępna jest w stopce. Na każdej z niższych od strony głównej stron 

ścieżka dostępu pojawia się poniżej menu wraz z wyszukiwarką. Publikowane na stronie 

materiały tekstowe nie są tak długie, by potrzebowały dodatkowej nawigacji. Stałą możliwość 

powrotu na stronę główną umożliwia standardowo logo, a także zakładka menu z rysunkiem 

domku. Poza szybką wyszukiwarką dostępna pod menu, możliwe jest także wyszukiwanie 

zaawansowane pozwalające na zawężenie poszukiwań w danej sekcji, czy czasie 

opublikowania lub wśród samych przepisów. 
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Korzystanie ze strony nie wymaga dodatkowego instruktarzu. Materiały dostępne nie 

są zabezpieczone programistycznie, więc można je pobrać w zależności od używanej 

przeglądarki. Twórcy dodali możliwość polecenia znajomemu i wydrukowanie każdy z 

przepisów i artykułów opublikowanych na stronie. W stopce znajduje się odnośnik Kontakt, 

który pokazuje stronę z danymi adresowymi do instytucji sprawczej i podaje e-mail do szefa 

projektu i zespołu MojeGotowanie.pl oraz odnośnik Formularz kontaktowy, dzięki czemu 

można skontaktować się bezpośrednio z redakcją serwisu. W wypadku błędu wyskakuje o 

nim informacja, a także możliwe powody jego wystąpienia. Serwis w zakładkach przeglądarki 

zapisuje się jako „Przepisy kulinarne, filmy, zdjęcia kulinarne! - MojeGotowanie.pl”. Strona 

działa sprawnie i poprawnie na serwerze na którym stoi bez różnicy z jakiej przeglądarki 

korzysta użytkownik. Innymi wykorzystywanymi technologiami w przekazywaniu informacji 

jest specjalny kanał RSS, możliwość zapisania się do newslettera oraz FanPage na portalu 

społecznościowym Facebook. 

Serwis jest prowadzony estetycznie, jednak strona główna wygląda nieco chaotycznie 

w porównaniu do konkurencji. Nie przewidziano strony z pomocą korzystania ze strony. 

Dobrym pomysłem jest umożliwienie powiększenia czcionki każdego przepisu i artykułu, co 

pozwala na korzystanie z portalu także osobą słabowidzącym. 

Udostępniona szybka wyszukiwarka na stronie głównej przeszukuje wszystkie 

materiały zamieszczone na stronie. Wszystkie najpopularniejsze i najaktualniejsze zasoby są 

dostępne bezpośrednio ze strony głównej. Możliwość przeszukiwania całości serwisu 

zaprzecza istnieniu ukrytych trudnodostępnych informacji. 

Aktywność użytkowników skupia się na dodawaniu przepisów, zdjęć i artykułów oraz 

udzielaniu się na forum. Zarejestrowanie się w serwisie umożliwia dodanie swoich danych 

osobistych, avatara oraz informacji o sobie i ulubionej kuchni. Aktywny użytkownik może 

dodawać przepisy, zdjęcia, filmy i komentarze, a także udzielać się na forum. Materiały przed 

publikacją wymagają otagowania przez autorów. 

Korzystanie z serwisu MojeGotowanie.pl jest całkowicie za darmo, a aktywni 

użytkownicy mają jeszcze możliwość wzięcia udział w licznych ogłaszanych w serwisie 

konkursach. 

 

5. Polska-gotuje.pl 

Strona Polska-gotuje.pl jest prosta i przejrzysta w budowie zachowuje równowagę 

między formą, a treścią tematycznie dotyczącą gotowania. Stronę rozpoczyna logo, a w 
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prawym górnym rogu możliwe jest zarejestrowanie i zalogowanie na stronę. Jeszcze w strefie 

logo po prawej stronie umieszczono szybką wyszukiwarkę po serwisie. Następnym 

elementem jest pasek menu z emanującym odnośnikiem Dodaj treść. Dalsza część strony 

podzielona jest na dwie kolumny, z której lewa jest znacznie szersza i składa się z 

promowanych przepisów, najpopularniejszych kategorii, przepisów tygodnia, najnowszych 

artykułów, miejsc i produktów dnia, a także najnowszych dodanych wpisach na blogach i 

książek kucharskich. Dolna część lewej kolumny zawiera jeszcze książki z księgarni o 

tematyce kulinarnej oraz dynamiczny box z internautami, którzy polubili stronę na portalu 

społecznościowym Facebook. Prawa kolumna prezentuje na slajdach informacje o 

konkursach i ekspertów udzielających się w serwisie, a także informacje o najnowszym 

wydarzeniu, aktywnych użytkownikach i grupach tematycznych oraz możliwość zapisania się 

do newslettera dziennego i tygodniowego. Stronę zamyka lista kategorii oraz stopka z 

ogólnymi informacjami o serwisie i instytucji sprawczej. Informacje w kolumnach 

poprzeplatane są z dość licznymi reklamami. Grafika jest prosta i stworzona specjalnie na 

potrzeby serwisu. Ważniejsze elementy oznaczone są powiększonymi szarymi lub 

niebieskimi tytułami, a z białego tła wyłaniają się tylko pomarańczowy szeroki pasek menu 

oraz liczne zdjęcia.  

Za mapę serwisu można uznać listę kategorii dostępną u dołu strony. Ścieżka dostępu 

pojawia się pod menu na każdym niższym poziomie niż strona główna. W wypadku 

dłuższych tekstów nie stworzono dodatkowej nawigacji, więc w orientacji może pomóc 

jedynie przesuwany pasek w przeglądarce. Standardowo powrót do strony głównej umożliwia 

logo, ale także znajdująca się w pasku menu zakładka z rysunkiem domku. Dostępna na 

stronie głównej wyszukiwarka pozwala na przeszukiwanie całości serwisu, w zależności od 

potrzeby w rożnych działach można spotkać bardziej zaawansowane wyszukiwarki, które 

przeszukują informacje z konkretnego działu. 

Interfejs jest dostępnie skonstruowany i nie potrzeba dodatkowego przeszkolenia by z 

niego korzystać. Materiały nie są zabezpieczone, co umożliwia ich pobranie w zależności od 

przeglądarki. Wszystkie przepisy i artykuły można polecić, wysłani na e-maila, dodać do 

ulubionych lub swojej książki kucharskiej, zgłosić nadużycie i wydrukować. W stopce 

dostępny jest odnośnik Kontakt, który zawiera dane instytucji sprawczej i e-mail do redaktora 

prowadzącego Polska-gotuje.pl. W wypadku błędu na stronie wyświetla się o nim informacja 

wraz z odnośnikiem do strony głównej, gdzie system automatycznie przekierowuje po braku 

reakcji użytkownika. Dodając stronę do zakładek w przeglądarce wyświetla się tytuł 

„Przepisy kulinarne ze zdjęciami - opublikuj swoje przepisy! - polska-gotuje.pl”. Serwer na 
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którym stoi strona działa dość szybko i poprawnie niezależnie od przeglądarki. Z 

najnowszych rozwiązań technologicznych w przekazywaniu informacji wykorzystano kanał 

RSS, możliwość zapisania się do newslettera oraz FanPage na portalu społecznościowym 

Facebook. 

Strona jest bardzo prosta i przy tym estetyczna. Nie przewidziano na niej innych jej 

wersji językowych ani działu pomocy, ale po zarejestrowaniu na wewnętrzną skrzynkę 

przychodzi informacja powitalna z instrukcją jak korzystać z usług serwisu. Strona nie jest 

dostosowana dla słabowidzących. 

Dostęp do poszczególnych informacji dostępny jest często bezpośrednio ze strony 

głównej, na które znajduje się także szybka wyszukiwarka po całości serwisu. Mogą się 

jednak pojawić materiały, do których bez świadomości ich istnienia trudno będzie się dostać, 

z powodu specyfiki, czyli możliwości tworzenia blogów. 

Aktywność użytkowników dzieli się na prowadzenie własnych blogów, dodawanie 

przepisów, zdjęć, artykułów i wydarzeń oraz tworzenia indywidulanych książek kucharskich. 

Zarejestrowanie się w serwisie pozwala na zmianę avatara, dodanie informacji o sobie i 

swoich zainteresowaniach, obserwowanie innych użytkowników, a także stworzenie książki 

kucharskiej i bloga, a nawet własnego kanału RSS. Specjalnie dla założycieli blogów serwis 

udostępnia wiele różnorodnych widgetów. 

Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe, a użytkownicy mogą brać udział w 

ogłaszanych na stronie konkursach. 

 

6. Portalkucharski.pl 

Portalkucharski.pl zbudowany jest w bardzo uporządkowany i prosty sposób z 

zachowaniem równowagi między formą, a treścią, która odpowiada tematyce strony. Strona 

główna od góry zaczyna się strefą logo, która z prawej strony umożliwia bezpośrednie 

zalogowanie lub założenia konta w serwisie. Dalsza część strony dzieli  się na trzy kolumny, z 

których centralna jest znacznie szersza od pozostałych. Z lewej strony znajduje się 

rozsuwające się po najechaniu kursorem myszki menu, wyszukiwarka w działach i 

składnikach, możliwość zapisania się do newslettera, stworzenia książki kucharskiej i lista 

najpopularniejszych tagów w serwisie. Prawa kolumna składa się z panelu użytkownika, listy 

najaktywniejszych użytkowników w rankingu, możliwości dodania przepisu oraz ikonek 

ostatnio zarejestrowanych użytkowników i polecane przepisy. W obydwu bocznych 

kolumnach znajdują się także pojedyncze reklamy. Centralną kolumnę rozpoczyna pokaz 
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slajdów informujący o najciekawszych przepisach, artykułach i usługach w serwisie. Dalszą 

część zajmują opisowe kategorię, dostępne także w menu pod działem Przepisy Kulinarne, a 

także ostatnio dodane przepisy, książki kucharskie oraz porady i artykuły. Stronę główną 

zamyka ramka z odsyłaczami wewnętrznymi, polecanymi przez redakcję serwisu oraz stopka 

z linkami do ogólnych informacji dotyczących korzystania ze strony i logami instytucji 

sprawczej i współfinansującej serwis. Całość utrzymana jest w kolorach zieleni, bieli i 

szarości. Grafika została stworzona specjalnie na potrzeby strony, jednak istnieją elementy, 

które na pierwszy rzut oka wydają się ucięte. Pliki audio i wideo umieszczone na stronie są 

wystarczające, ale nie przedstawiają najwyższej jakości, poza tym jest ich bardzo mało. Dla 

lepszej orientacji najważniejsze elementy na stronie zostały pokolorowane w większej części 

na zielono, kierując na nie wzrok użytkownika. Wszystkie tytuły i odsyłacze także są zielone, 

zaś treść właściwa jest drobna i czarna. Jedynymi niespójnymi elementami stają się tu 

reklamy. 

Twórcy nie przewidzieli mapę lub indeksu strony. Ścieżka dostępu umieszczona jest 

pod tytułem działu w kolumnie centralnej na każdym z niższych poziomów. Materiały 

tekstowe nie są na tyle długie, aby wymagały dodatkowych elementów nawigacyjnych. 

Standardowo powrót do strony głównej umożliwia logo serwisu. Przeszukiwanie informacji  

ułatwia wbudowana przeglądarka, umożliwiająca wyszukiwanie dowolnej frazy w wybranym 

dziale, bądź wyszukiwanie przepisów po dowolnej ilości składników. Mylący jest tylko link 

do wyszukiwarki zaawansowanej, który nie działa. 

Obsługa interfejsu nie wymaga dodatkowego szkolenia, choć usługa stworzenia 

książki kucharskiej posiada przygotowany tutorial. Materiały umieszczone na stronie nie są 

dodatkowo zabezpieczone, co umożliwia ich pobranie, czy kopiowanie w zależności od 

wykorzystywanej przeglądarki. Zarówno przepisy i artykuły zostały zaopatrzone możliwością 

wydruku i pobrania w formie PDF. Przy każdym z tekstów umieszczono dodatkowo 

możliwość zgłoszenia naruszenia. Strona posiada odnośnik Kontakt, gdzie znajdują się e-

maile do działów zajmującą się sprawami technicznymi i reklamą, a także adres pocztowy 

placówki, w której znajduje się redakcja. W wypadku błędu, następuje przeładowanie strony 

automatycznie na stronę główną. Dodając stronę do ulubionych zakładek w przeglądarce 

wyświetli się tytuł „Portal Kulinarny i Książka Kucharska Online - PortalKucharski.pl”. 

Serwer na którym stoi serwis działa dość szybko, każdy użytkownik posiada dostęp do 

statystyk w postaci wykresu i danych liczbowych dotyczących wizyt i odsłon z możliwością 

wybrania miesiąca. Strona wyświetla się poprawnie bez różnicy od rodzaju przeglądarki. Dla 
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zainteresowanych przygotowano kanał RSS, newsletter oraz kanał na platformie internetowej 

YouTube. 

Strona zaprojektowana jest w logiczny i estetyczny sposób, dla użytkowników 

przygotowano dodatkowy poddział Pomoc, gdzie znajdują się informacje jak korzystać z 

udostępnianych usług. W górnym prawym rogu znajduje się także wybór wersji językowej, 

prócz języka polskiego można stronę przeglądać także w języku angielskim, jednak jest ona 

nieco uboższa w przepisy, czy graficzne slajdy na stronie głównej. Mała czcionka nie jest też 

przygotowana dla osób słabowidzących. 

Wbudowana wyszukiwarka, kategorie kulinarne oraz dostępne tagi umożliwiają 

szybki dostęp do interesujących materiałów. Łatwo dostępne są także wszystkie nowości i nie 

ma ukrytych, trudno dostępnych informacji. 

Aktywność użytkowników nie skupia się w jednym miejscu, serwis prócz dodawania 

przepisów umożliwia tworzenie indywidualnych książek kucharskich i blogów, a także 

dodawania artykułów i zapraszania znajomych z którymi można kontaktować się wewnętrzną 

pocztą. Ponad to rozbudowany dział Społeczność umożliwia udzielanie się na forum, 

kontaktowanie z innymi na czacie oraz wyrażenie swojej opinii w sondach. Profil 

użytkownika można uzupełnić dodając swoje zdjęcie oraz informacje o sobie i 

zainteresowaniach. Za aktywność na stronie dostaje się punkty, które po osiągnieciu pewnego 

pułapu zmieniają rangę użytkownika i umożliwiają wygranie lepszych nagród w konkursach. 

Dodatkową usługą jest możliwość stworzenie etykietek na domowe przetwory oraz 

przelicznik miar.  

Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe. 

 

7. Ugotuj.to 

Twórcy strony Ugotuj.to postawili na przejrzysty i utrzymany w jasnych barwach 

layout strony, gdzie elementy graficzne nie przysłaniają treści. Równocześnie wszystkie 

zdjęcia i pliki graficzne związane są z zamieszczonymi informacjami lub ułatwiają orientację 

na stronie. Najwyżej położony jest pasek instytucji nadzorującej, umożliwiający korzystanie z 

innych jej usług w Internecie oraz możliwość zalogowania i zarejestrowania na stronie. 

Niestety pod paskiem najczęściej widnieje reklama przesuwająca całość strony w dół, a pod 

nią z lewej umieszczono logo serwisu Ugotuj.to z możliwością polubienia na portalu 

społecznościowym Facebook, z prawej zaś logo partnera serwisu: „Kuchnia : magazyn dla 

smakoszy”. Kolejnym elementem jest menu w formie zakładek otwierających poszczególne 
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strony. Strona główna, czyli domyślnie zakładka Przepisy posiada dodatkowo rozbudowaną 

wyszukiwarkę i możliwość dodania przepisu z informacją najnowszych w bazie. Dalsza część 

strony podzielona jest w zależności od potrzeb na dwie bądź trzy części, z czego pasek prawy 

przeznaczony jest głównie na reklamy, a lewy zachęca do zapoznania się z najnowszymi 

przepisami i artykułami w serwisie. Ciekawym dodatkiem w tym miejscu jest zestawienia 

najpopularniejszych składników, czy potraw dostępnych w bazie serwisu. Całość strony 

zamykają dwa paski z odnośnikami. Pierwszy instytucji nadzorującej z linkami do innych 

siostrzanych serwisów odmiennych tematycznie. Ostatni na stronie jest pasek z odnośnikami 

formalnymi i informacjami o instytucji sprawczej. Strona zaprojektowana jest w prosty, ale 

oryginalny sposób z profesjonalną, specjalnie na jej potrzeby tworzoną grafiką, która 

rysunkiem odpowiada na potrzeby tematyczne serwisu. Większość elementów zamkniętych 

jest w proste zaokrąglone ramki, które instynktownie dzielą przestrzeń strony 

uniemożliwiając zgubienie się na niej. Pliki audio i wideo umieszczane przez redakcję są 

bardzo dobrej jakości. Tytuły i informacje ogólne utrzymane są w pomarańczowych i szarych 

barwach, zaś szczegóły w niebieskich będąc od razu odnośnikami. Ingerującymi w wygląd 

strony elementami niezależnymi są tutaj reklamy, które niepotrzebnie przesuwają i wydłużają 

całość strony. 

Serwis nie przewidział stworzenia dostępnej mapy lub indeksu strony. Każda jednak 

strona ma ujednolicone elementy nawigacyjne, a ścieżka dostępu pod menu pojawia się już na 

drugim poziomie, co umożliwia szybkie odnalezienie drogi powrotnej do wyższych 

poziomów. Materiały tekstowe nie są zbyt długie dzięki czemu strona nie jest dodatkowo 

rozbudowana w dół jednak w wypadku licznych zdjęć dodawanych do artykułów częstym 

rozwiązaniem jest umieszczenie ich na kolejnych stronach. Przechodzenie pomiędzy 

zdjęciami w takiej sytuacji umożliwiają przyciski poprzednie i następne umieszczone w 

ramkach w formie strzałek. Standardowo powrót do strony głównej umożliwia logo serwisu. 

Jedyna wyszukiwarka na stronie umożliwia przeszukiwanie bazy przepisów. 

Prosty w obsłudze interfejs nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony 

użytkownika. Materiały zamieszczone na stronie nie są zabezpieczone programistycznie i 

jeżeli używana przeglądarka na to pozwala istnieje możliwość pobrania plików graficznych 

czy skopiowania opublikowanego tekstu. Dodatkowo przy każdym z przepisów istnieje 

możliwość wydruku, wysłania na e-mail lub dodania do ulubionych. Serwis samodzielnie nie 

umożliwia kontaktu użytkownik-właściciel. Istnieje możliwość nawiązania rozmowy poprzez 

stronę Gazeta.pl, która nadzoruje Ugotuj.to lub możliwość rozmowy na Gazeta.pl Forum w 

przygotowanym specjalnym dziale Kuchnia. W wypadku błędu na stronie wyświetla się 
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informacja „Nie znaleziono strony o podanym adresie” także w języku angielskim. Zapisując 

stronę do ulubionych zakładek przeglądarki wyświetla się tytuł „Przepisy kulinarne - 

Ugotuj.to”. Serwer na którym stoi strona działa szybko i poprawnie, strona jest poprawnie 

kodowana dla każdej z przeglądarek. Innymi dostępnymi w serwisie technologiami w 

przekazywaniu informacji jest przygotowany kanał RSS oraz możliwość zapisania się do 

Newslettera. Prawdopodobne jest w niedalekiej przyszłości uruchomienie dostępu do 

informacji także drogą mobilną. 

Strona prowadzona jest w estetyczny dla oka sposób, informację dostępne są bardzo 

intuicyjnie, całość psują tylko nagromadzone reklamy. Pomocy na stronie ani kontaktu z 

redakcją nie ma, należy jej szukać na stronie-matce Gazeta.pl. Strona nie posiada wersji w 

innych językach niż polski. Małe obrazki i czcionki nie są przygotowane do odbioru przez 

słabowidzących. 

Zagnieżdżona wyszukiwarka przepisów pozwala na szybkie odszukanie interesującej 

informacji. Szybki dostęp do pozostałych treści ogranicza się do materiałów najnowszych i 

najpopularniejszych. Wszystkie informacje wydają się proste do znalezienia, jednak brak 

wyszukiwarki po samym serwisie wymusza przeglądanie kolejnych artykułów, co 

zdecydowanie wydłuża czas poszukiwań. 

Aktywność użytkowników skupia się na dodawaniu, ocenie i komentowaniu 

przepisów. Nie ma możliwości spersonalizować indywidualnego profilu czy interfejsu 

użytkownika. Dodatkowymi możliwościami po rejestracji jest dodawanie zdjęć potraw oraz 

przepisów do ulubionych. Społeczność korzystająca z serwisu udziela się głównie na 

podlegającym mu dziale Kuchnia na Gazeta.pl Forum oraz FanPage’u portalu 

społecznościowego Facebook. Wyszukiwarka wykorzystuje kategorie w formie słów 

kluczowych, które umieszczone są pod tytułem każdego z przepisów.  

Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe. Jedynym odpłatną formą korzystania 

jest licencja na publikacje w innych miejscach materiałów zamieszczonych na stronie. 

 

8. Uwielbiam.pl 

Strona Uwielbiam.pl zbudowana jest estetycznie z zachowaniem równowagi między 

formą, a treścią. Całość utrzymana jest w temacie kulinariów, choć emanuje ze strony 

informacja o instytucji sprawczej. Stronę rozpoczyna logo z lewej strony i możliwość 

zalogowania, zarejestrowania się lub połączenia konta z profilem na portalu 

społecznościowym Facebook. Następny w kolejce jest pasek menu z podkreśleniem 



 

 62 

odnośnika dodawania nowego przepisu, a pod nim rozbudowana wyszukiwarka i katalog 

tematyczny. Dalsza część strony podzielona jest na dwie kolumny. Szersza lewa kolumna 

zawiera polecane przepisy na każdy dzień, tydzień i miesiąc, inspiracje kulinarne w 

zależności od okazji a także ostatnią aktywność na forum i zdjęcia użytkowników. Prawa 

węższa kolumna składa się z polecanego artykułu jako kulinarnej inspiracji, listy 

użytkowników w zależności od ich aktywności i rangi oraz odnośnik do Kalkulatora 

kulinarnego. Z prawej strony pojawiają się także pojedyncze reklamy. Stronę zamyka pasek z 

ogólnymi odnośnikami na stronie i na FanPage na portalu społecznościowym Facebook oraz 

informacje o twórcach, właścicielach i prawach autorskich. Layout jest oryginalny, stworzony 

specjalnie na potrzeby serwisu. Najważniejsze elementy na stronie wyłaniają się z delikatnych 

barw tła, kierując wzrok użytkowników na intensywnie niebieskie i pomarańczowe graficzne 

odnośniki. Tytuły i informacje ogólne pisane są znacznie większymi czcionkami od 

pozostałych treści. Wszystkie linki mają kolor niebieski, zaś odnośniki tagów brązowy. 

Twórcy nie przewidzieli mapy lub indeksu strony, istnieje za to ścieżka dostępu na 

każdym z głębszych poziomów w specjalnej ramce z tytułem działu. Niezależnie od poziomu 

dostępna jest także wyszukiwarka. Materiały tekstowe zamieszczone na stronie nie są tak 

długie, by potrzebowały specjalnej nawigacji. Powrót do strony głównej umożliwia poza 

głównym logo również link w stopce. Rozbudowana wyszukiwarka zamieszczona pod menu 

posiada także możliwość wyszukiwania informacji w poszczególnych działach. 

Interfejs jest przystępny dla każdego użytkownika bez dodatkowej pomocy. Materiały 

graficzne i tekstowe nie są dodatkowo zabezpieczone, co umożliwia pobranie ich w 

zależności od posiadanej przeglądarki. Nie przewidziano możliwości wydruku czy pobrania 

przepisów na komputer. Kontakt z administratorem strony jest możliwy za pomocą 

przygotowanego formularza kontaktowego oraz poprzez forum. W wypadku błędu system 

informuje o nim i automatycznie przekierowuje na stronę główną. Dodając serwis do 

ulubionych zakładek w przeglądarce wyskakuje tytuł „Przepisy kulinarne Uwielbiam.pl - tu 

zaczyna się gotowanie!”. Serwer na którym stoi strona działa dość sprawnie, bez błędów w 

kodowaniu znaków, a strona wyświetla się poprawnie niezależnie od przeglądarki 

użytkownika. Jedynym dodatkowym rozwiązaniem technologicznym w przekazywaniu 

informacji staje się podlegający pod serwis FanPage na portalu społecznościowym Facebook. 

Strona prowadzona jest w bardzo estetyczny i zaplanowany sposób, w razie potrzeby 

w stopce zamieszczono odnośnik do pomocy, jak korzystać z serwisu. Nie przewidziano 

innych wersji językowych, a czcionka poza tytułami nie nadaje się do korzystania przez 

osoby słabowidzące. 
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Zamieszczona na każdej stronie wyszukiwarka i katalog tematyczny oraz możliwość 

wyszukiwania zaawansowanego pozwala na szybkie dostanie się do interesujących 

informacji. Wszystkie nowości i najpopularniejsze materiały są także dostępne bezpośrednio 

ze strony głównej. Nie ma tu ukrytych czy trudno dostępnym informacji. 

Aktywność użytkowników skupia się na dodawaniu przepisów oraz udzielaniu na 

forum. Rejestracja w portalu umożliwia tworzenie książek kucharskich, dodawanie 

przepisów, komentarzy i zdjęć oraz oznaczanie przepisów jako ulubione. Użytkownik może 

dodać swoje dane adresowe, opis o sobie oraz zmienić avatar. Każda aktywność na stronie 

podnosi liczbę punktów, co zmienia rangę użytkownika. Uwielbiam.pl buduje w ten sposób 

społeczność wokół marki Lubella. Każdy przepis jest otagowany co wykorzystuje zarówno 

wyszukiwarka jak i katalog tematyczny. 

Korzystanie z serwisu Uwielbiam.pl jest całkowicie darmowe. Użytkownicy są jednak 

pierwszą grupą, do której trafiają promocje i nowości informacyjne związane z marką 

Lubella. 
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V. Podsumowanie 

 

Przepisy kulinarne przebyły długą drogę, zanim pojawiły się w takiej formie jak dziś 

dostępne są w książkach kucharskich, Internecie czy na ekranie telewizorów. Różni ludzie 

wymyślali i tworzyli nowe sposoby łączenia składników zmieniając przy tym tradycję i często 

także bieg historii.   

Do oceny polskich serwisów kulinarnych  w niniejszej pracy wykorzystana została 

metoda jakościowo-heurystyczna. Przygotowane kryteria przetworzone pod kątem 

nowoczesnych serwisów internetowych pozwoliły na podział cech ze względu na zawartość i 

funkcjonalność. Poniższe ich podsumowanie może być pomocne w orientacji upodobań 

branży w Internecie, a także w wyborze lepszego rozwiązania technologicznego dla serwisów 

internetowych niekoniecznie o tematyce kulinarnej. 

 

Zawartość 

Utworzenie serwisów kulinarnych może mieć różne cele, ale podstawowym jest 

zebranie względnie stałego społeczeństwa funkcjonującego przy marce lub widzów reklam 

internetowych. Zapotrzebowanie na rynku na serwisy kulinarne napędzane jest aktualną modą 

na tematykę i inspirację kulinarną. Twórcy stron nie mają określonego użytkownika 

docelowego, ze względu na specyfikę tematu, który dotyczy każdego. 

Adresy URL ocenianych serwisów określają dosłownie tematykę, sugerują instytucję 

sprawczą, albo są grą słów. Właścicielami przedstawionych serwisów są firmy, głównie 

agencje reklamowe lub korporacje, ale także małe założone specjalnie na potrzeby serwisu. 

Większość z nich ujawniała się w stopce zaznaczając swoje prawa autorskie do strony. 

Data powstania serwisów jest różna od roku 2006 do 2010, w większości z nich trudno 

określić ostatnią aktualizację, pewna jest aktualizacja dwóch, które zmieniały się w trakcie 

przeprowadzania badań. Aktywność użytkowników ma wpływ na aktualność poszczególnych 

informacji i działów, które potrafią być uaktualniane kilka razy dziennie, albo przeciągać się 

kilka miesięcy. Serwisy są jednak bardzo zadbane, nie posiadają martwych odsyłaczy, ani 

zdezaktualizowanych informacji. 

Kompletność zasobów odróżniają serwisy, które specjalizują się tylko w przepisach, 

albo rozbudowały bazę danych o dodatkowe informacje dotyczące wydarzeń kulinarnych czy 

restauracji. Biorąc pod uwagę liczby przepisów w bazie, którymi szczycą się oceniane 
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serwisy, wartości wypadają pomiędzy 1,5 do 108 tysięcy. Tak ogromna różnica polega także 

na kontroli jakości przepisu udostępnianego na stronie lub publikowania przepisów tylko 

autorstwa redakcji, czy twórców stron i innych specjalistów przez nich zatrudnionych. Portale 

o największej bazie przepuszczają wszystko co stworzą użytkownicy. Ciekawy jest brak 

linków zewnętrznych, chyba że do grupy serwisów tematycznych własności instytucji 

sprawczej. 

Treść o tematyce kulinarnej jest dość powszechna, jednak dla poszerzenia kręgu 

odbiorców serwisy udostępniają encyklopedie i słowniki z definicjami specjalistycznej 

terminologii. Informacje podzielone są głównie na poszczególne działy, dla łatwiejszego 

przeglądania i wyszukiwania informacji.  

Wcześniej zostało już podkreślone, że większość materiałów publikowanych w 

serwisach pochodzi od użytkowników, jednak część stron posiada własną wykwalifikowaną 

redakcje i współpracuje z profesjonalnymi kucharzami, co podnosi jakość i autentyczność 

zamieszczonych przepisów i artykułów. Tyczy się to także elementów graficznych i plików 

wideo, ponieważ serwisy podlegające korporacją zatrudniają fotografów i kamerzystów, aby 

ich materiały odznaczały się lepszą jakością. 

Aktywność na stronach świadczy o jej popularności. Współpraca ze znanymi 

krytykami kulinarnymi i szefami kuchni, a także wyspecjalizowanymi magazynami, czy 

telewizją podnosi wiarygodność zamieszczanych przez redakcję materiałów. 

Obiektywizm treści jest jednak zależny od wpływów reklamy, sponsorów, a nawet 

instytucji sprawczej. Liczba reklam na większości serwisów kulinarnych może przytłoczyć i 

jedynym wytłumaczeniem będzie, że darmowa strona musi na siebie zarobić. Linki do 

konkurencyjnych stron, albo nie istnieją, albo zamaskowane są pod nazwą patronatu lub 

partnera. 

Edycja tekstu zależna jest od serwisu, zawsze jednak tytuł, a często także pierwszy 

akapit artykułów odróżnia się od pozostałej treści. W razie potrzeby występują śródtytuły, a 

artykuły podzielone są na akapity. Przepisy zgodnie z ogólnie przyjętymi dziś zasadami 

posiadają wypisane składniki, czas i trudność przygotowania. Licznie dodane są fotografię 

gotowych potraw, a w kilku przypadkach także kolejnych etapów przegotowania z opisaną 

instrukcją i filmów instruktarzowych. Serwisy prowadzone są starannie, choć zdarzają się 

błędy stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, głównie w materiałach 

udostępnianych przez użytkowników. 
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Funkcjonalność 

Wszystkie oceniane serwisy miały strony rozbudowane w dół z wykorzystaniem paska 

przesuwania przeglądarki. Zgodnie z dzisiejszą specyfiką tematu kulinarnego, pomimo dużej 

ilości zdjęć nie przyćmiły one treści, dla której są dodatkiem, a sam layout strony 

zachowywał umiar artystyczny i został we wszystkich przypadkach stworzony specjalnie na 

potrzeby serwisu. Sposób konstrukcji stron wymagał w każdym wypadku rozpoczęcia od 

strefy logo, często zaopatrzonej z prawej strony w możliwość zarejestrowania i zalogowania 

się do serwisu. Serwisy preferowały pasek menu umieszczony zaraz pod logo, w jednym 

tylko przypadku menu znajduje się z lewej strony. Dalsze części podzielone w kolumny 

powodują w pewnym stopniu zachowanie porządku. Udostępnione pliki wideo przedstawiały 

wysoką lub nawet najwyższą możliwą dziś jakość. Najważniejsze elementy strony 

przyciągają wzrok użytkownika dzięki intensywnym kolorom. „Znaki otoczenia” 

wykorzystywane są także w listach kategorii, tagów dla określenia częstotliwości 

występowania i czcionce dla podkreślenia jej ważności względem innej. Największym 

minusem, który często niszczy pierwsze wrażenie są liczne reklamy, które przesuwają całość 

strony w dół lub wplecione miedzy działy mylą użytkownika pomimo oznaczenia, które de 

facto jest bardzo małe. 

Mapy serwisów, o ile w ogóle są dostępne, zawierają podstawowe kategorie i 

podkategorie. Popularna jest za to ścieżka dostępu, która najczęściej mieści się tuż pod logo 

lub paskiem menu. Powyższe części wraz ze stopką są stałym elementem na każdym 

poziomie. Długie strony nie posiadają nawigacji, ale niektóre serwisy poradziły sobie z tym 

problemem stosując dodatkową paginację dla dłuższych materiałów. Standardowo stałą 

możliwość do powrotu na stronę główną daje logo, choć zdarzają się odnośniki w menu lub w 

stopce. Większość stron udostępnia także wyszukiwarki, czysto z oddzielną możliwością 

przeszukiwania bazy przepisów i całości serwisu lub w poszczególnych działach. 

Tematyka kulinarna dotyczy każdego, dlatego proste jest korzystanie z serwisów bez 

różnicy od wykwalifikowania użytkownika. Działy z encyklopediami i słownikami 

dotyczącymi kuchni pozwalają na zrozumienie materiału udostępnianego przez 

profesjonalistów. Elementy graficzne, często oznaczone znakami wodnymi, jak i teksty na 

stronach nie są chronione programistycznie, ale jest to już typowe dla naszych czasów, gdy 

przeglądarki pozwalają na pobranie właściwie każdego wyświetlanego materiału na ekranie 

monitora. Przepisy i artykuły zaopatrzone są także w możliwość przesyłania ich dalej i 

wydrukowania, co sprzyja przepływowi informacji, a przy okazji promocji serwisu. W 
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większości przypadków kontakt z instytucją sprawczą i redakcją jest możliwy za pomocą 

podanych bezpośrednich e-maili. Czasami zdarza się przygotowany formularz kontaktowy, 

ale często swoje wątpliwości użytkownicy pozostawiają jako wpisy na forum lub w postaci 

komentarza. W wypadku błędu najczęściej pojawia się informacja o nim i automatyczne 

przeniesienie na stronę główną. Każda z ocenianych stron stworzyła także specjalny tytuł do 

opcji „Ulubione” w przeglądarkach. Hosting najczęściej należy do instytucji sprawczej lub 

firmy przez nią zatrudnionej. Strony działają szybko i bardzo szybko, a także poprawnie 

niezależnie od przeglądarki. Prawie każdy oceniany serwis kulinarny posiadał przygotowany 

kanał RSS oraz możliwość zapisania się do Newslettera. Kilka z nich współdziała też czynnie 

ze swoim FanPage’em na portalu społecznościowym Facebook i kanałem na platformie 

internetowej YouTube. 

Strony są estetyczne i proste, ale nie zawsze posiadają dodatkową informację o 

usługach i jak z nich korzystać. Tylko jeden serwis posiada wersję w innym języku, a inny 

możliwość powiększenia czcionki, a co ciekawe mało który zamieszcza dodatkowe sondy, 

czy ankiety na stronie. Korzystanie z serwisów nie jest jednak wielką przeszkodą dla osób 

słabowidzących o ile posiadają one przeglądarkę umożliwiającą powiększanie treści strony. 

Wyszukiwarki na stronie głównej bardzo przyśpieszają znalezienie interesującej 

informacji, większość serwisów decydował się na rozrzucenie szybkich dostępów po całej 

stronie głównej wplatając je między inne informację. W trakcie przykładowych poszukiwań i 

przeszukiwań stron nie zostały odnalezione strony, które były by niedostępne w 

poszukiwaniach za pomocą odnośników na stronie głównej i wyszukiwarki. 

Ważne w dzisiejszym Internecie jest dostosowanie serwisu do potrzeb Web 2.0. 

Serwisy kulinarne rozwijają się w znakomitej większości dzięki udostępnianym przez 

użytkownikom przepisom. Internauci budują społeczność dodając nowe materiały, wpisy na 

forum czy opiniując materiały innych i na tym skupia się ich aktywność. Profile stworzone na 

ocenianych serwisach można personalizować w bardzo nieznacznym stopniu dodając avatara 

i krótkie informacje o sobie, choć bywa możliwość małej ingerencji na przykład w ilość 

wyświetlanych wpisów na stronie. Serwisy udostępniają liczne usługi jak kalendarz 

sezonowy, czy kalkulator miar, ale tylko jeden z ocenianych pokusił się o stworzenie 

firmowej aplikacji na urządzenia mobilne. Przepisy i artykuły kategoryzowane są najczęściej 

odgórnie po tytule, temacie lub składnikach, nieco odmienny sposób wprowadził jeden z 

serwisów, który pozwolił autorom przypisywać swoim materiałom tagi. 

Korzystanie z ocenianych serwisów jest całkowicie darmowe, a ogłaszane na nich 

liczne konkursy i przyznawane punkty pozwalają jeszcze zyskać aktywnym użytkownikom. 
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Istnieją jednak usługi płatne, które najczęściej posiadają własne działy, a przykładem mogą 

być sklepy i księgarnie działające w ramach serwisu. 
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