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Wykaz skrótów

BMI
BSQF

 wskanik wzglêdnej masy cia³a (Body Mass Index)
 kwestionariusz przesiewowy Block do oceny spo¿ycia t³uszczów (Block
Sreening Questionnaire for Fat Intake)
BSQFVF  kwestionariusz przesiewowy Block do oceny spo¿ycia owoców, warzyw
i b³onnika (Block Screening Questionnaire for Fruit/Vegetable/Fiber Intake)
FIVeI
 indeks urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci
FIVeQ  kwestionariusz urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci (Food Intake Variety
Questionnaire)
HCS
 Skala Troski o Zdrowie (Health Concern Scale)
HTAS
 Skala Postaw Wzglêdem Zdrowia i Smaku (Health Taste Attitude Scale)
IPAQ
 miêdzynarodowy kwestionariusz aktywnoci fizycznej (International Physical Activity Questionnaire)
MET
 jednostka ekwiwalentu wydatku energetycznego (Metabolic Equivalent
of Task)
pct.
 percentyl (percentile)
SES
 sytuacja spo³eczno-ekonomiczna (socioeconomic situation) SESI  indeks SES
(socioeconomic situation index)
WHtR  wskanik talia-do-wysokoci (Waist-to-Height Ratio)
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Wstęp

Ró¿nic w sposobie od¿ywiania siê ludzi nie mo¿na w pe³ni wyjaniæ
dostêpnoci¹ pokarmów, choæ jest ona z pewnoci¹ warunkiem niezbêdnym dla konsumpcji okrelonej ¿ywnoci. Zarówno sposób ¿ywienia, jak
i zachowania ¿ywieniowe ludzi s¹ wynikiem wspó³dzia³ania wielu czynników, zw³aszcza ekonomicznych, osobniczych oraz rodowiskowych (Je¿ewska-Zychowicz 2007; Lallukka i in. 2007; Schur i in. 2009). Spo¿ycie ¿ywnoci przez osoby doros³e jest uzale¿nione m.in. od przyzwyczajeñ nabytych
w dzieciñstwie i m³odoci (Gutkowska, Ozimek 2008). W dzieciñstwie kszta³tuj¹ siê zwyczaje i nawyki ¿ywieniowe, które w m³odoci s¹ utrwalane, za
w ¿yciu doros³ym  powielane i przenoszone na kolejne pokolenia. rodowisko rodzinne jest dla dzieci najwczeniejszym ród³em wiedzy ¿ywieniowej i wzorów zachowañ ¿ywieniowych. Backman i in. (2002) wykazali, ¿e
matka jest osob¹ w najwiêkszym stopniu oddzia³uj¹c¹ na zachowania ¿ywieniowe dzieci. W wiêkszoci kultur kobiety odpowiadaj¹ za organizacjê
¿ywienia rodziny i dlatego maj¹ wiêkszy wp³yw na zakupy ¿ywnoci, przygotowywanie posi³ków i okolicznoci ich spo¿ywania, przez co mog¹ wp³ywaæ równie¿ na spo¿ywanie ¿ywnoci przez innych cz³onków rodziny (Je¿ewska-Zychowicz 2005; Neumark-Sztainer i in. 2003). Te relacje wskazuj¹
na istotn¹ rolê kobiet w kszta³towaniu zachowañ ¿ywieniowych innych
osób i sk³aniaj¹ ku wiêkszemu zainteresowaniu spo¿yciem ¿ywnoci przez
dziewczêta i m³ode kobiety.
U pod³o¿a b³êdów w od¿ywianiu i nieprawid³owych zachowañ ¿ywieniowych le¿¹ wp³ywy rodowiska zewnêtrznego oraz cechy osobnicze i indywidualne postawy (Lallukka i in. 2007; Story i in. 2002). Badanie postaw wzglêdem ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia oraz gromadzona dziêki temu
wiedza jest kierunkiem badawczym, którego przydatnoæ w poznawaniu
9

uwarunkowañ zachowañ ¿ywieniowych jest bezdyskusyjna (Je¿ewska-Zychowicz, Pilska 2007). Nale¿y podkreliæ, ¿e wartoæ prognostyczna znajomoci postaw jest uzale¿niona od charakteru zachowañ, które s¹ przewidywane. Trafne przewidywanie konkretnych zachowañ jest mo¿liwe wówczas, jeli dokonywane s¹ pomiary postaw szczegó³owych. W krajowym
pimiennictwie naukowym tematyka dotycz¹ca zwi¹zku miêdzy zachowaniami ¿ywieniowymi niesprzyjaj¹cymi zdrowiu a postawami wzglêdem zdrowia i od¿ywiania dziewcz¹t i m³odych kobiet nie by³a dotychczas przedmiotem badañ. Natomiast zwi¹zki miêdzy zachowaniami ¿ywieniowymi
dziewcz¹t i m³odych kobiet a czynnikami socjoekonomicznymi by³y ma³o
eksplorowane, st¹d wiele obszarów dotycz¹cych tych zagadnieñ wymaga
g³êbszego poznania.
Pokoleniowa ci¹g³oæ nieprawid³owych zachowañ ¿ywieniowych ludzi,
niedostosowanych do obecnych warunków ¿ycia i poda¿y ¿ywnoci oraz jej
jakoci, dzia³a na zasadzie b³êdnego ko³a, utrudniaj¹c wprowadzenie trwa³ych zmian w od¿ywianiu. Jednak dowiadczenia innych krajów, np. Finlandii, pokazuj¹, ¿e poprawa od¿ywiania i stanu zdrowia spo³eczeñstwa
jest mo¿liwa (Closing the health gap 2008). Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia szeroko propagowany jest zdrowy styl ¿ycia,
daj¹c nadziejê na przerwanie tego zaklêtego krêgu b³êdów w od¿ywianiu,
tym bardziej ¿e zauwa¿a siê korzystne zmiany w zachowaniach ¿ywieniowych Polaków (Podstawowe informacje 2009; Stan zdrowia ludnoci
2006). Spostrze¿enia o takim charakterze pozwalaj¹ na bardziej optymistyczne spojrzenie w przysz³oæ, jednoczenie ugruntowuj¹c celowoæ prowadzenia bardziej intensywnych dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy zdrowia Polaków poprzez modyfikacjê od¿ywiania i stylu ¿ycia.
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1. Cel badań







Cele niniejszych badañ by³y nastêpuj¹ce:
charakterystyka reprezentatywnej próby ogólnopolskiej dziewcz¹t i m³odych kobiet w zakresie ich sytuacji spo³eczno-ekonomicznej, wskaników
somatycznych i aktywnoci fizycznej,
ocena postaw wzglêdem ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia,
ocena zachowañ ¿ywieniowych w zakresie urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci, spo¿ycia b³onnika i t³uszczów oraz stosowania ograniczeñ w spo¿yciu ¿ywnoci,
okrelenie zale¿noci miêdzy postawami wzglêdem ¿ywnoci, ¿ywienia
i zdrowia a zachowaniami ¿ywieniowymi.
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2. Metodyka badań
2.1. Próba dziewcząt i młodych kobiet
Badaniami objêto 1107 dziewcz¹t z ogólnopolskiej próby reprezentatywnej dla dziewcz¹t i kobiet w wieku 1321 lat. Z bazy PESEL wylosowano 2104 osoby. Wywiady zrealizowano u 52,6% próby wyjciowej. Dziewcz¹t w wieku 1315 lat by³o 326, w wieku 1618 lat  367, a kobiet w wieku
1921 lat  414, po zastosowaniu wa¿enia danych w celu skorygowania
rozk³adów zale¿nych od realizacji wywiadów. Badania zrealizowano w listopadzie i grudniu 2012 r. metod¹ bezporedniego wywiadu ankieterskiego
wspomaganego komputerowo (CAPI). Wywiady przeprowadzili ankieterzy
Centrum Badania Opinii Spo³ecznej (CBOS) w Warszawie.
Podczas wywiadów od respondentek zebrano informacje dotycz¹ce zachowañ ¿ywieniowych, postaw wzglêdem ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia,
aktywnoci fizycznej, sytuacji spo³eczno-ekonomicznej i wskaników somatycznych, takich jak masa, wysokoæ i obwód talii wed³ug deklaracji (nie
wykonano pomiarów). Nieliczne respondentki nie poda³y wysokoci i masy
cia³a oraz obwodu talii, za niektóre informacje uznano za niewiarygodne.
Szczegó³owy opis doboru próby zamieszczono na rysunku 1 i opisano
w Aneksie (1.2). Informacje dotycz¹ce zachowañ ¿ywieniowych, postaw
wzglêdem ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia oraz sytuacji spo³eczno-ekonomicznej uzyskane od wszystkich respondentek by³y wiarygodne.
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N – liczebność
Rys. 1. Schemat doboru i liczebność próby

2.2. Ocena sytuacji społeczno-ekonomicznej
Sytuacjê spo³eczno-ekonomiczn¹ (socioeconomic situation, SES) dziewcz¹t scharakteryzowano stosuj¹c 6 wyró¿ników, które ³¹cznie mia³y 21 kategorii. Poszczególnym kategoriom wyró¿ników SES przypisano wartoci
liczbowe. Wiêkszym wartociom liczbowym, które podano w nawiasach,
odpowiada³y kategorie opisuj¹ce korzystniejsz¹ sytuacjê spo³eczno-ekonomiczn¹ badanych osób i ich rodzin:
 wykszta³cenie ojca  3 kategorie: podstawowe lub zawodowe (1), rednie (2), wy¿sze (3),
 wykszta³cenie matki  3 kategorie: podstawowe lub zawodowe (1), rednie (2), wy¿sze (3),
13

 wielkoæ miejsca zamieszkania  3 kategorie: wie (1), miasto <100 tys.
mieszkañców (2), miasto >100 tys. mieszkañców (3),
 deklarowana sytuacja ekonomiczna rodziny  3 kategorie: poni¿ej przeciêtnej (1), przeciêtna (2), powy¿ej przeciêtnej (3),
 sytuacja gospodarstwa domowego  6 kategorii: ¿yjemy bardzo biednie
 nie wystarcza nam nawet na podstawowe potrzeby (1), ¿yjemy skromnie  musimy na co dzieñ bardzo oszczêdnie gospodarowaæ (2), ¿yjemy
rednio  wystarcza nam na co dzieñ, ale musimy oszczêdzaæ na powa¿niejsze zakupy (3), ¿yjemy dobrze  wystarcza nam na wiele bez specjalnego oszczêdzania (4), ¿yjemy bardzo dobrze  mo¿emy pozwoliæ sobie
na pewien luksus (5),
 liczba dzieci <18 lat w rodzinie  4 kategorie: 68 dzieci (1), 45 dzieci
(2), 23 dzieci (3), 1 dziecko (4).
Wyznaczono indeks SES (SESI), który ³¹cznie charakteryzowa³ sytuacjê spo³eczno-ekonomiczn¹ dziewcz¹t i m³odych kobiet oraz ich rodzin.
Indeks SES obliczono jako sumê wartoci liczbowych przypisanych poszczególnym kategoriom wyró¿ników SES. Z powodu nierównego wk³adu poszczególnych cech statusu spo³eczno-ekonomicznego zastosowano wa¿enie
sk³adowych SESI.
Korzystaj¹c z rozk³adu tercylowego wyró¿niono osoby o:
 niskim SESI (dolny tercyl SESI <12,43),
 przeciêtnym SESI (rodkowy tercyl SESI od 12,43 do 14,47),
 wysokim SESI (górny tercyl SESI >14,47).

2.3. Ocena wskaźników somatycznych
W ocenie masy cia³a i jej zaburzeñ wykorzystano wskanik wzglêdnej
masy cia³a (Body Mass Index, BMI) i talia-do-wysokoci (Waist-to-Height
Ratio, WHtR).
Podczas wywiadów pytano respondentki o ich masê cia³a, wysokoæ cia³a
i obwód talii. Informacje o wysokoci cia³a uzyskano od 1104 respondentek
(99,7% próby), masie cia³a od 1092 respondentek (98,6% próby), a obwodzie talii od 1006 respondentek (90,9% próby). Podane informacje o obwodzie talii zweryfikowano, u¿ywaj¹c koniunkcji 2 kryteriów. Jako niewiarygodne przyjêto wartoci obwodu talii:
 przekraczaj¹ce 3 zakresy centylowe  za punkt odniesienia przyjêto
zakresy centylowe BMI opracowane w projekcie OLAF, uznaj¹c, ¿e prawid³owo okrelaj¹ pozycjê centylow¹ rozmiarów cia³a ka¿dej respon14

dentki (Ku³aga i in. 2010); w ten sposób usuniêto informacje od 198 osób
(17,9% próby),
 mniejsze ni¿ 55 cm (kryterium logiczne oparte o analizê danych literaturowych i w³asne dowiadczenia z pomiarami antropometrycznymi);
w ten sposób usuniêto informacje od 25 osób (2,2% próby).
Ostatecznie w dalszej analizie wykorzystano wszystkie informacje
o masie i wysokoci cia³a zgodnie z deklaracjami respondentek oraz informacje o obwodzie talii od 783 respondentek (70,7% próby) po odrzuceniu
danych od 223 osób.
BMI obliczono na podstawie deklarowanych wartoci masy i wysokoci
cia³a po ich skorygowaniu i przeliczeniu na wartoci rzeczywiste. Do korekty u¿yto równañ regresji opracowanych przez Niedwiedzk¹ i in. (2006).
Takie podejcie czêsto jest stosowane w badaniach epidemiologicznych,
w których ze wzlêdów praktycznych nie jest mo¿liwe przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych na szerok¹ skalê (np. prowadzenie badañ na
bardzo du¿ym obszarze kraju, du¿y zespó³ badawczy i ograniczenia sprzêtowe).
Kryterium odniesienia w ocenie BMI stanowi³y standardy opracowane
przez wykonawców projektu OLAF (Ku³aga i in. 2010). Przyjêto nastêpuj¹ce kryteria:
 niedowaga  BMI<5 pct., odpowiednio do wieku i p³ci,
 prawid³owa masa cia³a  BMI od 5 pct. do 84 pct.,
 nadwaga  BMI od 85 pct., do 94 pct.,
 oty³oæ  BMI>95 pct.
Analogiczne punkty odciêcia (5 pct., 85 pct., 95 pct.), wzorowane na
rekomendacjach krajowych i miêdzynarodowych, przyjêto do obliczenia
rozk³adu masy cia³a (Ku³aga i in. 2010).
Drugie kryterium odniesienia w ocenie BMI stanowi³y miêdzynarodowe standardy opracowane przez Colea i in. (2000, 2007). BMI ka¿dej
z dziewcz¹t przeliczono na wartoci dla doros³ych, co umo¿liwi³o zastosowanie dla dziewcz¹t w ró¿nym wieku ujednoliconego kryterium rozpoznawania. Wyró¿niono:
 niedo¿ywienie III stopnia: BMI<16,0 kg/m2,
 niedo¿ywienie II stopnia: BMI=1616,99 kg/m2,
 niedo¿ywienie I stopnia BMI=17,018,49 kg/m2,
 prawid³ow¹ masê cia³a: BMI=18,524,99 kg/m2,
 nadwagê: BMI=2529,99 kg/m2,
 oty³oæ: BMI³30 kg/m2.
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Wskanik WHtR u¿yto do oceny wystêpowania oty³oci centralnej. Jako
kryterium wystêpowania centralnego ot³uszczenia przyjêto wartoæ
WHtR>0,5 (Schneider i in. 2010).
Ponadto, korzystaj¹c z tabel centylowych opracowanych przez Nawarycz i Ostrowsk¹-Nawarycz (2007), wyró¿niono osoby o:
 niskim WHtR: <10 pct., odpowiednio do wieku i p³ci,
 prawid³owym WHtR: od 10 pct. do 90 pct.,
 wysokim WHtR: >90 pct.
W ocenie wskaników somatycznych respondentek w wieku 1921 lat
u¿yto takich samych wartoci centylowych jak dla dziewcz¹t w wieku
18 lat.

2.4. Ocena aktywności fizycznej
Aktywnoæ fizyczn¹ oceniono, korzystaj¹c z miêdzynarodowego kwestionariusza aktywnoci fizycznej nazywanego IPAQ, w wersji pe³nej
(International Physical Activity Questionnaire, version: long past 7 day)
(Aneks, 2.1). Kwestionariusz IPAQ zosta³ opracowany przez miêdzynarodowy zepó³ ekspertów, a jego ostateczna wersja i interpretacja jest datowana na listopad 2005 (http://www.ipaq.ki.se/). Kwestionariusz IPAQ jest wystandaryzowanym i kalibrowanym narzêdziem badawczym, które w prosty
i wiarygodny sposób umo¿liwia zebranie informacji o ró¿nych formach aktywnoci fizycznej respondentów w czasie ostatnich 7 dni. Jego zalet¹ jest
uniwersalny charakter, co umo¿liwia wykorzystanie tego narzêdzia w wielu krajach i u³atwia prowadzenie porównañ miêdzynarodowych. Protokó³
oceny i sposób klasyfikacji zosta³ opracowany niezwykle szczegó³owo i jest
dostêpny na stronie internetowej. Wyniki generowane na podstawie kwestionariusza IPAQ s¹ zmiennymi dwojakiego rodzaju: typu ci¹g³ego (w jednostkach MET-minutach/tydzieñ) i typu skategoryzowanego (aktywnoæ:
ma³a, umiarkowana, du¿a). Oba formaty danych umo¿liwiaj¹ zastosowanie w interpretacji wyników wielu ró¿nych metod statystycznych.
Zebrane dane o tygodniowej aktywnoci fizycznej przeliczono wed³ug
cile okrelonego schematu na jednostki MET (Metabolic Equivalent of
Task) i poddano weryfikacji. Jedna MET-minuta jest ekwiwalentem wydatku energetycznego w spoczynku osoby o masie cia³a 60 kg, któremu
odpowiada zu¿ycie tlenu w iloci oko³o 3,5 cm3 O2/kg masy cia³a/min. Zgodnie z algorytmem przeliczeniowym za niewiarygodne uznano wywiady osób,
których w ci¹gu tygodnia redni czas aktywnoci fizycznej wynosi³ powy16

¿ej 960 min/dzieñ. Za wiarygodne uznano informacje pochodz¹ce od 1080
osób (97,6% próby), po odrzuceniu danych od 27 osób.
Na podstawie dziennej aktywnoci fizycznej wyra¿onej w jednostkach
MET (MET-minutach/dzieñ) wyró¿niono osoby o:
 ma³ej aktywnoci fizycznej (<600 MET-min/tydzieñ),
 umiarkowanej (6003000 MET-min/tydzieñ),
 du¿ej (>3000 MET-min/tydzieñ).

2.5. Ocena postaw względem żywności, żywienia
i zdrowia
Postawy wzglêdem ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia oceniono za pomoc¹
dwóch skal:
 Skali Postaw Wzglêdem Zdrowia i Smaku (HTAS, Health Taste Attitude
Scale) (Aneks, 2.2),
 Skali Troski o Zdrowie (HCS, Health Concern Scale) (Aneks, 2.3).
Skala HTAS zosta³a zaproponowana przez Roininen i in. (1999) i sk³ada siê z szeciu czêci (podskal): walory zdrowotne ¿ywnoci (8 stwierdzeñ),
¿ywnoæ light (6 stwierdzeñ), ¿ywnoæ naturalna (6 stwierdzeñ), s³odycze
(6 stwierdzeñ), ¿ywnoæ jako nagroda (6 stwierdzeñ) oraz ¿ywnoæ jako
ród³o przyjemnoci (6 stwierdzeñ). Respondentki poproszono o wskazanie, w jakim stopniu zgadzaj¹ siê z tymi stwierdzeniami. Mia³y do wyboru
jedn¹ z siedmiu odpowiedzi od ca³kowicie siê nie zgadzam (1 pkt) do ca³kowicie zgadzam siê (7 pkt), którym podczas opracowywania wyników przypisano logiczn¹ liczbê punktów odzwierciedlaj¹c¹ rosn¹ce natê¿enie cechy.
Stwierdzenia, które zawiera³y negacjê rekodowano, tzn. np. odpowiedzi
ca³kowicie siê nie zgadzam przypisano 7 pkt, a odpowiedzi ca³kowicie
zgadzam siê przypisano 1 pkt. Listê rekodowanych stwierdzeñ zamieszczono w Aneksie (Aneks, 2.2). Nastêpnie dla ka¿dej osoby obliczono sumy
punktów dla poszczególnych podskal HTAS. Wiêkszej liczbie punktów odpowiada³y bardziej pozytywne postawy wzglêdem walorów zdrowotnych
¿ywnoci, ¿ywnoci light, ¿ywnoci naturalnej, s³odyczy, ¿ywnoci jako
nagrody, ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci. Na podstawie sumy punktów
dla ka¿dej podskali wyró¿niono osoby o negatywnych, neutralnych i pozytywnych postawach wzglêdem ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia. Jako kryterium podzia³u przyjêto 1/3 i 2/3 ich zakresu punktów (tab. 1).
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Ta b e l a 1
Kryteria wyróżnienia osób o negatywnych, neutralnych i pozytywnych postawach
względem żywności, żywienia i zdrowia*

Postawy

Skala Postaw
Względem Zdrowia
i Smaku (HTAS)
i jej części składowe

Skale

neutralne
Zakres negatywne
pozytywne
(od 1/3 do 2/3
(<1/3
(>2/3 zakresu)
zakresu)
zakresu)

Walory zdrowotne żywności

8–56

8–23

24–40

41–56

Ż ywność light

6–42

6–17

18–30

31–42

Ż ywność naturalna

6–42

6–17

18–30

31–42

Słodycze

6–42

6–17

18–30

31–42

Ż ywność jako nagroda

6–42

6–17

18–30

31–42

Ż ywność jako źródło
przyjemności

6–42

6–17

18–30

31–42

10–70

10–29

30–50

51–70

Zdrowie (Skala Troski o Zdrowie, HCS)

* Tabele i rysunki zamieszczone w niniejszej pracy są opracowaniem autorskim

Skala Troski o Zdrowie zosta³a opracowana przez Kähkönen i Tuorila (1999) i sk³ada siê z 10 stwierdzeñ opisuj¹cych zainteresowanie zdrowiem i zwi¹zek nadmiernego spo¿ycia cukru, t³uszczu, soli, cholesterolu
i dodatków do ¿ywnoci z wystêpowaniem wybranych chorób, np. nadcinienia têtniczego i choroby niedokrwiennej serca. Respondentki poproszono o okrelenie poziomu zainteresowania relacjami miêdzy od¿ywianiem
a zdrowiem. Mia³y do wyboru jedn¹ z 7 odpowiedzi od zdecydowanie nie
(1 pkt) do zdecydowanie tak (7 pkt), którym podczas opracowywania wyników przypisano logiczn¹ liczbê punktów odzwierciedlaj¹c¹ rosn¹ce natê¿enie cechy. Stwierdzenia, które zawiera³y negacjê rekodowano, tzn. np.
odpowiedzi ca³kowicie siê nie zgadzam przypisano 7 pkt, a odpowiedzi
ca³kowicie zgadzam siê przypisano 1 pkt. Listê rekodowanych stwierdzeñ
zamieszczono w Aneksie (Aneks, 2.3). Nastêpnie dla ka¿dej osoby obliczono sumê punktów dla skali HCS. Wiêkszej liczbie punktów odpowiada³a
wiêksza troska o zdrowie. Na podstawie sumy punktów dla skali HCS
wyró¿niono osoby o negatywnych, neutralnych i pozytywnych postawach
wzglêdem zdrowia. Jako kryterium podzia³u przyjêto 1/3 i 2/3 ich zakresu punktów (tab. 1). Postawy mierzone Skal¹ Troski o Zdrowie nazwano
Zdrowie.
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2.6. Ocena zachowań żywieniowych
Metod¹ czêstotliwoci spo¿ycia ¿ywnoci oceniono trzy aspekty zachowañ ¿ywieniowych (Gibson 2005; Gronowska-Senger 2009):
 urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci  jako ogólny i wa¿ny miernik prawid³owoci od¿ywiania,
 spo¿ycie b³onnika  jako miernik spo¿ywania ¿ywnoci o cechach prozdrowotnych,
 spo¿ycie t³uszczów  jako miernik spo¿ywania ¿ywnoci niesprzyjaj¹cej
zdrowiu, zw³aszcza w przypadku jej nadkonsumpcji.
W ocenie wykorzystano 3 walidowane kwestionariusze:
 kwestionariusz urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci (Food Intake Variety
Questionnaire, FIVeQ) (Aneks, 2.4),
 kwestionariusz przesiewowy Block do oceny spo¿ycia owoców, warzyw
i b³onnika (Block Screening Questionnaire for Fruit/Vegetable/Fiber Intake, BSQFVF) (Aneks, 2.5),
 kwestionariusz przesiewowy Block do oceny spo¿ycia t³uszczów (Block
Screening Questionnaire for Fat Intake, BSQF), w modyfikacji w³asnej
(Aneks, 2.6).
Oba skrócone kwestionariusze Block zosta³y opracowane na potrzeby
badañ NHANES II (Thompson, Byers 1994). Kwestionariusz FIVeQ by³
walidowany poprzez badanie powtarzalnoci (test-retest) u osób w wieku
65+ lat (Niedwiedzka, W¹do³owska 2008) oraz kalibrowany u m³odych
kobiet, stosuj¹c 7-dniowe bie¿¹ce notowanie jako metodê referencyjn¹ (wyniki nieopublikowane).
Za pomoc¹ kwestionariusza FIVeQ zebrano informacje o spo¿ywaniu
63 grup produktów, we wskazanych ilociach, przez ostatnie 7 dni (Niedwiedzka, W¹do³owska 2008). U¿yto dwóch kategorii odpowiedzi: nie i tak. Urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci wyra¿ono indeksem urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci (FIVeI), który obliczono jako liczbê jadanych tygodniowo grup produktów
(maksymalnie 60 produktów/tydzieñ), po wy³¹czeniu trzech grup napojów
alkoholowych (piwa, wina i drinków, wódki i innych mocnych alkoholi).
Na podstawie FIVeI, zgodnie z metodyk¹ i kryteriami oceny opracowanymi przez autorów kwestionariusza (http://www.uwm.edu.pl/edu/lidiawadolowska/), wyró¿niono osoby o urozmaiceniu spo¿ycia ¿ywnoci:
 nieodpowiednim (<20 produktów/tydzieñ),
 wystarczaj¹cym (2029 produktów/tydzieñ),
 dobrym (3039 produktów/tydzieñ),
 bardzo dobrym (³40 produktów/tydzieñ).
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Ponadto na podstawie FIVeI wyró¿niono osoby o urozmaiceniu spo¿ycia ¿ywnoci:
 wzglêdnie ma³ym (£34 produktów/tydzieñ, tj. £66 centyla),
 wzglêdnie du¿ym (>34 produktów/tydzieñ, tj. >66 centyla).
Oba podzia³y urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci opracowano w odmienny sposób  pierwszy podzia³ wynika³ z przyjêtych a priori za³o¿eñ metodycznych (Niedwiedzka, W¹do³owska 2008), drugi podzia³ wynika³ z analizy cech w³asnych zbioru danych i wyznaczonych wartoci centylowych
(a posteriori). To odpowiada za czêciowe nak³adanie siê zakresów urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci okrelonych a priori jako dobre (3039 produktów/tydzieñ) oraz okrelonych a posteriori jako wzglêdnie ma³e (£34 produktów/tydzieñ, tj. £66 centyla).
Za pomoc¹ kwestionariusza BSQFVF zebrano informacje o zwyczajowej czêstotliwoci spo¿ycia 9 grup ¿ywnoci, które s¹ g³ównymi ród³ami
b³onnika pokarmowego (Thompson, Byers 1994). Pytano o surówki, nasiona rolin str¹czkowych, ziemniaki, inne warzywa, soki owocowe i warzywne, owoce, produkty zbo¿owe gruboziarniste, pieczywo razowe i pieczywo
bia³e. U¿yto 5 kategorii czêstotliwoci spo¿ycia, którym przypisano punkty:
rzadziej ni¿ raz w tygodniu (0 pkt), raz/tydzieñ (1 pkt), 23 razy/tydzieñ (2 pkt), 46 razy/tydzieñ (3 pkt), codziennie (4 pkt). Spo¿ycie
b³onnika wyra¿ono w skali punktowej (036 pkt).
Na podstawie sumy punktów wyró¿niono osoby o spo¿yciu b³onnika:
 bardzo ma³ym (<20 pkt),
 niewystarczaj¹cym (2029 pkt),
 wystarczaj¹cym (³30 pkt).
Ponadto na podstawie sumy punktów z kwestionariusza BSQFVF wyró¿niono osoby o spo¿yciu b³onnika:
 nieakceptowanym (<20 pkt),
 akceptowanym (³20 pkt).
Za pomoc¹ kwestionariusza BSQF (w modyfikacji w³asnej) zebrano
informacje o zwyczajowej czêstotliwoci spo¿ycia 13 grup ¿ywnoci, które
s¹ t³uszczami wydzielonymi lub wa¿nymi ród³ami t³uszczów w diecie
(Thompson, Byers 1994). Pytano o hamburgery/cheeseburgery, miêso czerwone, miêso drobiowe w postaci sma¿onej, parówki/frankfurterki, sosy do
sa³atek/majonez, margarynê/mas³o, sery ¿ó³te/topione, mleko 3,2% t³uszczu, chipsy/frytki/popkorn/lody, p¹czki/ciasta/ciastka. U¿yto 5 kategorii
czêstotliwoci spo¿ycia, którym przypisano punkty: rzadziej ni¿ raz
w miesi¹cu (0 pkt), 23 razy/miesi¹c (1 pkt), 12 razy/tydzieñ (2 pkt),
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34 razy/tydzieñ (3 pkt), 5 i wiêcej razy/tydzieñ (4 pkt). Spo¿ycie t³uszczów wyra¿ono w skali punktowej (052 pkt).
Na podstawie sumy punktów wyró¿niono osoby o spo¿yciu t³uszczów:
 bardzo du¿ym (>27 pkt),
 du¿ym (2527 pkt),
 umiarkowanie du¿ym (2224 pkt),
 prawid³owym (1821 pkt),
 najlepszym (<18 pkt).
Ponadto na podstawie sumy punktów z kwestionariusza BSQF wyró¿niono osoby o spo¿yciu t³uszczów:
 nieodpowiednim (³22 pkt),
 odpowiednim (<22 pkt).
W odniesieniu do b³onnika i t³uszczów w pracy u¿ywano sformu³owañ
spo¿ycie b³onnika i spo¿ycie t³uszczów. Uznano, ¿e trafnie opisuj¹ informacjê ¿ywieniow¹, chocia¿ de facto s¹ to wskaniki dotycz¹ce spo¿ywania ¿ywnoci stanowi¹cej ród³o b³onnika lub ród³o t³uszczów, które uzyskano metod¹ czêstotliwoci spo¿ycia ¿ywnoci. Oba kwestionariusze BSQF
i BSQFVF by³y walidowane wzglêdem iloci spo¿ytej ¿ywnoci stanowi¹cej
ród³o t³uszczów lub ród³o b³onnika w diecie, co potwierdza zasadnoæ u¿ywania przytoczonych powy¿ej sformu³owañ (Thompson, Byers 1994).
Za pomoc¹ standaryzowanego wywiadu (odpowiedzi: tak, nie) zebrano informacje o stosowaniu ograniczeñ w spo¿yciu: (1) iloci ¿ywnoci,
(2) cukru i s³odyczy, (3) pieczywa, kasz, makaronu, ziemniaków, (4) ryb,
(5) miêsa i wêdlin, (6) surowych warzyw, (7) surowych owoców, (8) produktów mlecznych, (9) t³uszczów, (10) ¿ywnoci o du¿ej zawartoci t³uszczu
(Aneks, 2.7).
Listê ¿ywnoci i strukturê pytañ opracowano, korzystaj¹c z w³asnych
dowiadczeñ, a nastêpnie zweryfikowano w badaniach pilota¿owych. Badania te przeprowadzono u 232 dziewcz¹t i kobiet w wieku 1321 lat w ka¿dym z czterech orodków badawczych wykonawców bior¹cych udzia³
w projekcie.

2.7. Analiza statystyczna
Dla analizowanych cech obliczono podstawowe miary statystyczne,
wyznaczono rozk³ady i obliczono odsetki osób w wyró¿nionych grupach.
Wyniki tych analiz wykorzystano m.in. do opracowania kategorii i grupowania cech (szczegó³y i kryteria tworzenia grup opisano powy¿ej).
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Analizê statystyczn¹ wykonano programem Statistica 9.0 PL firmy
StatSoft. Zgodnoæ rozk³adów cech z rozk³adem normalnym sprawdzono
testem Ko³mogorowa-Smirnowa. Wszystkie analizy prowadzono z u¿yciem
wag dla przypadków (respondentów), korzystaj¹c z opcji momenty wa¿one. W analizie statystycznej do porównañ miêdzygrupowych dla wartoci
rednich u¿yto testu ANOVA, poniewa¿ w pakiecie Statistica w module
z testem Kruskala-Wallisa nie ma opcji momenty wa¿one. Analizê post hoc
wykonano testem Duncana lub Tukeya dla nierównych liczebnoci, stosownie do liczebnoci porównywanych grup. Dwie cechy od¿ywiania  urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci i spo¿ycie t³uszczów  mia³y rozk³ad zgodny
z normalnym, co uzasadnia³o wybór testów (Hill, Lewicki 2006). Rozk³ady
cech porównano testem chi2.
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3. Wyniki i dyskusja
3.1. Charakterystyka reprezentatywnej próby
ogólnopolskiej dziewcząt i młodych kobiet
Dziewczêta i m³ode kobiety z wyró¿nionych grup wiekowych 1315
lat, 1618 lat i 1921 lat nie ró¿ni³y siê wykszta³ceniem matki, wykszta³ceniem ojca i miejscem zamieszkania oraz sytuacj¹ ekonomiczn¹, jednak odmiennie oceni³y sposób gospodarowania pieniêdzmi w rodzinie (tab. 2).
Ró¿nice w rozk³adzie tej cechy by³y niewielkie, ale istotne (p<0,01). Wyró¿nione grupy wiekowe dziewcz¹t i m³odych kobiet ró¿ni³y siê istotnie liczb¹
dzieci w wieku poni¿ej 18 lat w rodzinie (p<0,0001). Rodziny dziewcz¹t
w wieku 1618 lat i m³odych kobiet w wieku 1921 lat by³y w innej fazie
rozwojowej rodziny i dlatego by³o w nich mniej dzieci w wieku poni¿ej 18 lat
w porównaniu z rodzinami dziewcz¹t w wieku 1315 lat.
Dziewcz¹t i m³odych kobiet o niskim statusie spo³eczno-ekonomicznym
(niski indeks SES) by³o 28,0%, rednim statusie (redni indeks SES) by³o
34,6%, a wysokim statusie (wysoki indeks SES) by³o 37,4% (tab. 2). rednia liczba punktów indeksu SES wynosi³a 11,1±0,8 u osób o niskim SESI,
13,4±0,7 u osób o rednim SESI, a 16,5±1,5 u osób o wysokim SESI. Ró¿nice miêdzy redni¹ liczb¹ punktów by³y wysoce istotne statystycznie
(p<0,0001).
Dziewczêta i m³ode kobiety z wyró¿nionych grup wiekowych 1315 lat,
1618 lat i 1921 lat nie ró¿ni³y siê statusem spo³eczno-ekomonicznym opisanym indeksem SES. Ró¿nic pomiêdzy grupami wiekowymi nie wykazano w rozk³adach indeksu SES oraz rednich wartociach indeksu SES.

23

Ta b e l a 2
Rozkłady cech społeczno-ekonomicznych w grupach wiekowych dziewcząt
i młodych kobiet (% próby)

Wyróżniki
Liczebność
Wykształcenie matki
podstawowe/zawodowe
średnie
wyższe
Wykształcenie ojca
podstawowe/zawodowe
średnie
wyższe
Miejsce zamieszkania
wieś
małe miasto (<100 tys. mieszkańców)
duże miasto (³100 tys. mieszkańców)
Sytuacja ekonomiczna
poniżej przeciętnej
przeciętna
powyżej przeciętnej
Gospodarowanie pieniędzmi**
żyjemy biednie
żyjemy skromnie
żyjemy średnio
żyjemy dobrze
żyjemy bardzo dobrze
Liczba dzieci w rodzinie <18 lat****
6–8 dzieci
4–5 dzieci
2–3 dzieci
0–1 dzieci
Status społeczno-ekonomiczny (SES)
niski
średni
wysoki
Indeks SES (pkt)

Ogółem
1107

13–15 lat
326

16–18 lat
367

19–21 lat
414

39,8
43,8
16,4

35,1
45,5
19,4

43,5
40,8
15,7

40,3
45,0
14,7

52,4
35,1
12,5

47,7
38,3
14,0

56,0
31,0
13,0

52,7
36,3
11,0

47,1
31,4
21,5

48,6
33,3
18,1

46,7
31,5
21,8

46,3
29,8
23,9

3,9
80,0
16,1

4,3
76,2
19,5

3,6
81,4
15,0

3,9
81,6
14,5

0,3
7,9
49,6
39,1
3,1

0,6
6,9
42,3
45,5
4,7

0,3
6,5
49,8
41,0
2,4

0,0
10,0
55,1
32,5
2,4

0,4
3,1
34,1
62,4

1,2
5,4
58,9
34,5

0,0
3,4
37,4
59,2

0,2
0,9
11,8
87,1

28,0
34,6
37,4
13,9±2,4
(6,921,0)

26,5
36,3
37,2
13,9±2,5
(6,921,0)

29,9
36,1
34,0
13,8±2,4
(7,821,0)

27,6
31,9
40,5
14,1±2,4
(8,821,0)

** p<0,01; **** p<0,0001; () zakres minimum-maksimum

Potwierdzono ró¿nice zwi¹zane z wiekiem w wartociach wskaników
somatycznych dziewcz¹t i m³odych kobiet. M³ode kobiety w wieku 1921 lat
w porównaniu z dziewczêtami w wieku 1315 lat i 1618 lat mia³y istotnie
wiêksz¹ redni¹ wysokoæ i masê cia³a, BMI, obwód talii i WHtR (tab. 3).
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Ta b e l a 3
Wskaźniki somatyczne w grupach wiekowych dziewcząt i młodych kobiet
(średnia±odchylenie standardowe)

Wyróżniki
Wysokość ciała**** (cm)

Ogółem

13–15 lat

16–18 lat

19–21 lat

N=1104

N=325

N=366

N=413

165,4±5,9

163,6±6,4a,b

165,9±5,9a

166,5±5,2b

(130,2182,0) (142,4180,1) (150,9182,0) (130,2179,2)
Masa ciała**** (kg)

BMI**** (kg/m2)

Obwód talii*** (cm)

WHtR*

N=1092

N=320

N=362

N=410

57,7±9,3

53,8±8,9a,b

57,2±8,1a,c

61,2±9,4b,c

(35,798,9)

(35,785,4)

(40,998,6)

(38,498,9)

N=1092

N=320

N=362

N=410

21,0±3,0

20,0±2,7a,b

20,8±2,7a,c

22,1±3,2b,c

(15,237,9)

(15,230,6)

(15,937,9)

(16,235,5)

N=783

N=225

N=269

N=289

71,1±8,4

70,0±7,5a

70,4±8,4b

72,7±8,8a,b

(55,0100,0)

(55,0100,0)

(55,0100,0)

(55–100,0)

N=783

N=225

N=269

N=289

0,43±0,05

0,43±0,05a

0,43±0,05b

0,44±0,05a,b

(0,310,63)

(0,330,61)

(0,320,63)

(0,310,62)

* p<0,05; *** p<0,001; **** p<0,0001; WHtR – wskaźnik talia-do-wysokości; N – liczebność; () zakres minimum-maksimum; a-a,b-b,… – różnice istotne w wierszach przy p<0,05

Wród dziewcz¹t i m³odych kobiet stwierdzono istotne ró¿nice w wystêpowaniu niedowagi, nadwagi lub oty³oci (tab. 4). Niedowaga czêciej wystêpowa³a u dziewcz¹t ze rodkowego przedzia³u wiekowego, a nadwaga
lub oty³oæ czêciej wystêpowa³y w najstarszej grupie wiekowej. Wiêcej dziewcz¹t w wieku 1618 lat ni¿ dziewcz¹t w wieku 1315 lat i m³odych kobiet
w wieku 1921 lat mia³o masê cia³a poni¿ej 5 pct. (odpowiednio 3,0%
vs 0,9% i 1,1%). Wiêcej m³odych kobiet w wieku 1921 lat ni¿ dziewcz¹t
w wieku 1315 lat i 1618 lat mia³o BMI w zakresie 8594 pct. wiadcz¹ce
o nadwadze (odpowiednio 18,8% vs 12,5% i 8,1%) oraz BMI powy¿ej 95 pct.
wiadcz¹ce o oty³oci (odpowiednio 7,6% vs 3,0% i 3,2%). Po przeliczeniu
BMI wed³ug miêdzynarodowych standardów na wartoci odpowiadajace zakresom opracowanym dla osób doros³ych (Cole i in. 2000, 2007), potwierdzono zale¿noci opisane powy¿ej. Niedo¿ywienie I i II stopnia mia³o 14,7% dziewcz¹t w wieku 1618 lat, 8,2% dziewcz¹t w wieku 1315 lat i 8,1% m³odych
kobiet w wieku 1921 lat, za nadwagê mia³o 12,8% m³odych kobiet w wieku 1921 lat, 10,7% dziewcz¹t w wieku 1315 lat i 7,1% dziewcz¹t w wieku
1618 lat (rys. 2).
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Obwód talii powy¿ej 90 pct. mia³o wiêcej m³odych kobiet w wieku 1921
lat ni¿ dziewcz¹t w wieku 1315 lat i 1618 lat (odpowiednio 24,8%
vs 18,5% i 15,5%).
Wystêpowanie oty³oci typu centralnego mierzonej wskanikiem talia-do-wysokoci nie zale¿a³o od wieku. WHtR powy¿ej 90 pct. mia³o 14,1%
próby ogó³em, a WHtR wiêksze lub równe 0,5 mia³o 7,9% próby ogó³em
(tab. 4, rys. 3).
Ta b e l a 4
Rozkłady wskaźników somatycznych w grupach wiekowych dziewcząt i młodych kobiet
(% próby)

Wyróżniki

Ogółem

13–15 lat

16–18 lat

19–21 lat

N=1104

N=325

N=366

N=413

<10 pct.

4,2

3,6

6,4

2,7

10–90 pct.

83,9

82,0

80,4

88,5

>90 pct.

11,9

14,4

13,2

8,8

N=1092

N=320

N=362

N=410

Wysokość ciała**

Masa ciała**
<5 pct.

1,7

0,9

3,0

1,1

5–84 pct.

81,3

84,2

83,9

76,8

85–94 pct.

10,9

10,4

9,2

12,9

6,1

4,5

3,9

9,2

N=1092

N=320

N=362

N=410

<5 pct.

1,9

2,2

2,3

1,4

5–84 pct.

79,8

82,3

86,4

72,2

85–94 pct.

13,5

12,5

8,1

18,8

³95 pct.

4,8

3,0

3,2

7,6

N=783

N=225

N=269

N=289

<10 pct.

10,6

7,6

15,1

8,8

10–90 pct.

69,6

73,9

69,4

66,4

>90 pct.

19,8

18,5

15,5

24,8

N=783

N=225

N=269

N=289

<90 pct.

85,9

87,4

87,2

83,6

³90 pct.

14,1

12,6

12,8

16,4

³95 pct.
BMI****

Obwód talii**

WHtR

** p<0,01; **** p<0,0001; WHtR – wskaźnik talia-do-wysokości; N – liczebność
Objaśnienia: dla młodych kobiet w wieku 19–21 lat użyto takich samych zakresów centylowych jak dla dziewcząt w wieku 18 lat
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Rys. 2. Rozkład BMI w grupach wiekowych dziewcząt i młodych kobiet (% próby)
Objaśnienia:
BMI dziewcząt przeliczono na wartości dla dorosłych:
(1) BMI=16–16,9 kg/m2,
(2) BMI=17,0–18,4 kg/m2,
(3) BMI=18,5–24,9 kg/m2,
(4) BMI=25–29,9 kg/m2,
(5) BMI³30 kg/m2

Rys. 3. Występowanie otyłości centralnej (WHtR³0,5) w grupach wiekowych dziewcząt
i młodych kobiet (% próby)

Niezale¿nie od wieku dziewczêta i m³ode kobiety charakteryzowa³ niski poziom aktywnoci fizycznej. Ma³¹ aktywnoæ fizyczn¹ wykazywa³o
47,1% próby ogó³em, a umiarkowan¹ aktywnoæ fizyczn¹ 50,9% (tab. 5).
Tylko 2% respondentek przejawia³o du¿¹ aktywnoæ fizyczn¹, tj. powy¿ej
3000 MET-min/tydzieñ. redni czas wysi³ku by³ istotnie wiêkszy u m³odych kobiet w wieku 1921 lat ni¿ dziewcz¹t w wieku 1315 lat i 1618 lat
(odpowiednio 254 vs 213 i 209 min/tydzieñ), lecz nie wp³ynê³o to na zwiêkszenie liczby m³odych kobiet zakwalifikowanych do grupy o du¿ej aktywnoci fizycznej.
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Ta b e l a 5
Aktywność fizyczna w grupach wiekowych dziewcząt i młodych kobiet

Wyróżniki

Ogółem

13–15 lat

16–18 lat

19–21 lat

1080

319

363

398

834±700

804±598a

776±614b

911±833a,b

(105006)
227±179
(0934)

(103822)
213±155a
(0934)

(103746)
209±156b
(0824)

(105006)
254±210a,b
(0930)

mała1

47,1

45,0

49,5

46,6

umiarkowana2

50,9

53,8

48,5

50,8

duża3

2,0

1,2

2,0

2,6

Liczebność
Aktywność fizyczna#*
(MET-min/tydzień)
Czas wysiłku#*** (min/tydzień)
Aktywność fizyczna (% próby)

1 <600

#średnia±odchylenie standardowe; * p<0,05; *** p<0,001;
MET-min/tydzień,
2600-3000 MET-min/tydzień, 3>3000 MET-min/tydzień; () zakres minimum-maksimum;
a-a,b-b,… – różnice istotne w wierszach przy p<0,05

3.2. Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia
Jednym z wa¿niejszych czynników psychologicznych, maj¹cym wp³yw
na zachowania i wybór ¿ywnoci, s¹ postawy. W jednej z definicji postawê
scharakteryzowano jako wzglêdnie trwa³¹ ocenê ludzi, przedmiotów, faktów lub idei (Falkowski, Tyszka 2009). Wyra¿a ona stosunek wobec przedmiotu postawy.
Postawa sk³ada siê z trzech komponentów (Falkowski, Tyszka 2009):
 komponentu poznawczego  s¹ to przekonania o tym, jaki jest obiekt
postawy,
 komponentu afektywnego  s¹ to uczucia (emocje), które kojarz¹ siê
z przedmiotem postawy; sugerowano, ¿e w³aciwoci¹ postaw s¹ tak¿e
preferencje, wyra¿ane najczêciej stopniem lubienia lub nielubienia (Olsen 1999),
 komponentu behawioralnego  jest to tendencja do zachowania siê wobec przedmiotu postawy, np. intencja zakupu i spo¿ycia.
Komponentami poznawczymi postawy s¹ wiedza o ¿ywnoci i ¿ywieniu, przekonania i pogl¹dy. Wykazano, ¿e wiedza ¿ywieniowa znacz¹co
wp³ywa³a na wiêksze spo¿ycie warzyw i owoców i mniejsze spo¿ycie t³uszczu (Wardle i in. 2000). Na podstawie badañ europejskich (The Determinants of food choice 2005) stwierdzono, ¿e kobiety, ludzie starsi i lepiej
wykszta³ceni czêciej zwracali uwagê na zdrowotne aspekty ¿ywnoci, za
mê¿czyni g³ównie kieruj¹ siê smakiem i przyzwyczajeniem. Cena by³a
wa¿na dla osób bezrobotnych i rencistów.
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Wiêkszoæ badañ rozpatruj¹cych zwi¹zek miêdzy wiedz¹ i pogl¹dami
a zachowaniami ¿ywieniowymi wykaza³a istnienie pozytywnej zale¿noci
miêdzy tymi zmiennymi. Komponent emocjonalny reprezentowany przez
ró¿ne uczucia wobec ¿ywnoci, prowadzi do powstania preferencji ¿ywieniowych charakteryzuj¹cych dan¹ osobê (Je¿ewska-Zychowicz, Pilska 2007).
Emocje to z³o¿ony subiektywny proces psychiczny, który mo¿e byæ wywo³ywany przez bodce rodowiskowe i w którym porednicz¹ zmienne fizjologiczne; mo¿e mieæ zdolnoæ motywowania organizmu do dzia³ania.
Stany emocjonalne mog¹ wp³ywaæ na zachowania ¿ywieniowe, prowadz¹c
zarówno do spo¿ywania nadmiernej, jak i niedostatecznej iloci pokarmów.
Tendencja do spo¿ywania pokarmu jest wiêksza w stanie wiêkszego pobudzenia emocjonalnego ni¿ w stanie niskiego pobudzenia (Pilska, Je¿ewska-Zychowicz 2008). ¯ywnoæ jest w najmniejszym stopniu preferowana
w negatywnych emocjach, natomiast bardziej preferowana w sytuacjach
pozytywnych (np. poczucia zadowolenia), kiedy warunki fizjologiczne s¹
najlepsze dla procesów trawienia (Je¿ewska-Zychowicz 2007).
Jedzenie emocjonalne mo¿e prowadziæ do zaburzeñ w od¿ywianiu (emotional eating disorder, EED), chocia¿ nie do koñca poznano czynniki ryzyka ich wystêpowania. Jedzenie emocjonalne wystêpuje u osób, u których
siêganie po pokarm jest najczêciej reakcj¹ na stres czy nudê. S¹ osoby,
które reaguj¹ obni¿eniem apetytu i zmniejszeniem spo¿ycia pokarmów na
wszelkie emocje, zw³aszcza negatywne, oraz osoby, które w identycznych
warunkach maj¹ wiêkszy apetyt. Wspó³zale¿noæ stanu psychicznego
i apetytu wyraniej zaznacza siê u kobiet (Je¿ewska-Zychowicz 2007). Cz³owiek je z ró¿nych powodów: odczuwa g³ód, je pod wp³ywem bodców sensorycznych, dla przyjemnoci lub siêga po jedzenie bezwiednie, pod wp³ywem impulsu. W badaniach zwi¹zku miêdzy przyczynami jedzenia
a wybranymi stanami emocjonalnymi wykazano, ¿e z³oæ, radoæ, strach
i smutek maj¹ wp³yw na przyczynê jedzenia. Kobiety czêciej ni¿ mê¿czyni siêgaj¹ po jedzenie pod wp³ywem impulsu (Macht 1999).
W badaniach wp³ywu p³ci i wieku na postrzeganie i preferencje ¿ywnoci, po spo¿yciu której respondenci odczuwali poprawê nastroju psychicznego wykazano, ¿e mê¿czyni za tak¹ ¿ywnoæ uwa¿ali dania obiadowe
(stek, zupa), a kobiety do takiej ¿ywnoci zaliczy³y s³odkie przek¹ski (lody,
czekoladê). S³odkie przek¹ski bardziej preferowali równie¿ m³odzi ludzie
w przeciwieñstwie do starszych (Wansik i in. 2003). ¯ywnoæ, która poprawia
nastrój nazwana zosta³a przez Wansik i in. (2003) ¿ywnoci¹ comfort food.
W badaniach nad wp³ywem stanów emocjonalnych na preferencje ¿ywnoci wykazano wiêksz¹ tendencjê do spo¿ywania zdrowej ¿ywnoci
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w emocjach pozytywnych, a ¿ywnoci typu junk food w emocjach negatywnych (Babicz-Zieliñska i in. 2006).
Cz³owiek mo¿e polubiæ ¿ywnoæ wtedy, gdy czêciej j¹ jada, aby zaspokoiæ g³ód lub gdy ¿ywnoæ ta jest nagrod¹. Preferencje i awersje smaku
rozwijaj¹ siê poprzez nabywane dowiadczenia. Wp³ywaj¹ na to nasze oczekiwania, postawy i pogl¹dy (Clarke 1998). Fakt, ¿e ¿ywnoæ jest lubiana
lub nielubiana jest warunkowany wieloma czynnikami: mo¿e to byæ kontekst (czas i miejsce jej spo¿ywania), poziom g³odu, nastrój, a tak¿e czas,
jaki min¹³ od momentu jej spo¿ywania. ¯ywnoæ wyjêta z jej zwyczajowego
kontekstu lub prezentowana w innym kontekcie mo¿e zmieniaæ swoje znaczenie, tak jak mog¹ siê zmieniaæ jej preferencje (Je¿ewska-Zychowicz 2007).
Komponent behawioralny postawy (intencja do zachowania) pozwala
na bli¿sze okrelenie póniejszego zachowania i jego przyczyn. Wielokierunkowe podejcie w badaniach zachowañ ¿ywieniowych pozwala stwierdziæ, ¿e komponent behawioralny postaw wobec ¿ywnoci i ¿ywienia zosta³
zdecydowanie najlepiej rozpoznany (Pilska, Je¿ewska-Zychowicz 2008).
Wyodrêbnione trzy komponenty postawy pozostaj¹ we wzajemnych powi¹zaniach miêdzy sob¹, dlatego nie mo¿na okrelaæ postawy konsumenta
wzglêdem jakiego obiektu wy³¹cznie na podstawie jednego komponentu.
Wszystkie trzy elementy postaw s¹ wa¿ne, a ich wzglêdne znaczenie zale¿y
od stopnia motywacji konsumenta w odniesieniu do obiektu postawy.
Postawa w stosunku do produktu wp³ywa na intencjê do zachowania
(np. chêæ spróbowania), która przek³ada siê na zachowanie, czyli spo¿ycie.
Nabyte dowiadczenie wp³ywa z kolei na postawê, która mo¿e byæ pozytywna
lub negatywna. Poniewa¿ postawy s¹ dobrymi predyktorami zachowañ, ich
znajomoæ odgrywa wa¿n¹ rolê w edukacji ¿ywieniowej ró¿nych grup ludnoci, zw³aszcza grup podwy¿szonego ryzyka (dzieci, m³odzie¿, osoby starsze).
Znajomoæ postaw ma du¿e znaczenie w ocenie ryzyka wyst¹pienia
zaburzeñ w od¿ywianiu. Przyk³adowo, wiêksz¹ czêstotliwoæ ryzyka wystêpowania ortoreksji obserwowano w specyficznych grupach zawodowych.
Swierdzono j¹ wród brazyliskich dietetyków (Alvarenga i in. 2012) oraz
tureckich lekarzy sta¿ystów (Bagci Bosi i in. 2007). Przy zastosowaniu testu ORTO-15 u oko³o 20% mê¿czyzn i oko³o 40% kobiet stwierdzono ryzyko
wyst¹pienia tego zaburzenia w przysz³oci (Bagci Bosi i in. 2007). W badaniach przeprowadzonych wród polskich uczestników zajêæ w klubie fitness, przy zastosowaniu testu Bratmana stwierdzono, ¿e 80% osób zwraca³o uwagê na sk³adniki maj¹ce prozdrowotne znaczenie, a 51% unika³o
¿ywnoci zawieraj¹cej dodatki (Babicz-Zieliñska i in. 2012).
Postawy w stosunku do w³asnej sylwetki mog¹ s³u¿yæ ocenie ryzyka
wyst¹pienia anoreksji. W badaniu maj¹cym na celu ocenê postrzegania
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w³asnej sylwetki przez m³odzie¿ wykazano, ¿e dziewczêta w wieku gimnazjalnym bardzo krytycznie ocenia³y w³asn¹ sywletkê, a jako po¿¹dan¹ wskazywa³y sylwetkê o ni¿szym BMI ni¿ przewiduje norma (Tomaszewska i in.
2012). Zaburzenia w od¿ywianiu odzwierciedlaj¹ z regu³y negatywne postawy wobec zdrowia i prozdrowotnych walorów ¿ywnoci.
Postawy respondentek bior¹cych udzia³ w prezentowanym badaniu
w stosunku do ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia, wyra¿one jako odsetek odpowiedzi ogó³em, zilustrowano na rysunku 4. Najwiêkszy odsetek postaw
neutralnych stwierdzono w stosunku do ¿ywnoci light (74,9%), ¿ywnoci
naturalnej (74,8%) i walorów zdrowotnych ¿ywnoci (73,2%).
Udzia³ respondentek reprezentuj¹cych pozytywne postawy wzglêdem
poszczególnych rodzajów ¿ywnoci i zdrowia by³ zró¿nicowany. Prawie po³owê dziewcz¹t i m³odych kobiet (48,9%) charakteryzowa³y pozytywne postawy w stosunku do s³odyczy. Jak uwa¿aj¹ niektórzy autorzy, preferencja
smaku s³odkiego jest wrodzona, tak wiêc ten smak towarzyszy cz³owiekowi
od urodzenia (Steiner 1977). Pozytywny stosunek do ¿ywnoci jako ród³a
przyjemnoci wyra¿a³a prawie 1/3 respondentek (29,1%), a oko³o 1/5 badanych reprezentowa³a pozytywn¹ postawê wobec ¿ywnoci naturalnej. Tylko 8,3% mia³o pozytywny stosunek do ¿ywnoci traktowanej jako nagroda,
a 5,1% do ¿ywnoci light.
W wyniku analizy opinii badanych wyra¿onych na Skali Troski o Zdrowie, które ujawniaj¹ postawê wzglêdem zdrowia, okaza³o siê, ¿e 38,1% respondentek mia³o negatywne postawy zwi¹zane z trosk¹ o w³asne zdrowie, co mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e w badaniu uczestniczy³y osoby m³ode,
niedowiadczaj¹ce jeszcze dolegliwoci ze strony organizmu, które mo¿na
³¹czyæ z niew³aciwym od¿ywianiem siê. Tylko 6,8% uczestniczek badania
reprezentowa³o postawy pozytywne w tym zakesie (rys. 4).

Rys. 4. Występowanie negatywnych, neutralnych i pozytywnych postaw względem
żywności, żywienia i zdrowia u dziewcząt i młodych kobiet (% próby)
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Ma³emu odsetkowi pozytywnych postaw wzglêdem ¿ywnoci light oraz
¿ywnoci jako nagrody towarzyszy³ relatywnie du¿y odsetek postaw negatywnych. Ponad 1/3 badanych (36,9%) mia³a negatywny stosunek do ¿ywnoci jako nagrody, co mo¿e byæ interpretowane jako brak akceptacji do
wykorzystywania jej w celu nagradzania siebie i innych, a w konsekwencji
tworzenia i podtrzymywania emocjonalnych znaczeñ w przypadku ¿ywnoci. Oko³o 1/5 badanych reprezentowa³a negatywn¹ postawê wzglêdem
¿ywnoci light, co w kontekcie przekazów medialnych informuj¹cych
o ró¿nych metodach utrzymania szczup³ej selwetki i obserwowanych zachowaniach m³odych kobiet jest trudne do interpretacji. Mo¿na s¹dziæ, ¿e ¿ywnoæ light prezentowana jako rodek wspomagaj¹cy w osi¹ganiu celu redukcji
masy cia³a, powinna byæ pozytywnie oceniana, zw³aszcza w populacji m³odych kobiet, dla których wygl¹d zewnêtrzny jest wyznacznikiem atrakcyjnoci fizycznej, ponadto jest wa¿n¹ sk³adow¹ atrakcyjnoci spo³ecznej. Natomiast w wietle uzyskanych wyników okaza³o siê, ¿e znaczna czêæ badanych
reprezentowa³a negatywn¹ lub neutraln¹ postawê, co oznacza, ¿e ¿ywnoæ
ta nie spotyka siê z akceptacj¹ ze strony potencjalnych konsumentów.
Du¿y odsetek neutralnych postaw wobec ¿ywnoci naturalnej mo¿e
wiadczyæ o braku zainteresowania obecnoci¹ w diecie surowych warzyw
i owoców czy ¿ywnoci ekologicznej, a w stosunku do ¿ywnoci light  nie
zwracania uwagi na zawartoæ t³uszczu i cukru w diecie. Z kolei du¿y odsetek
osób reprezentuj¹cych neutraln¹ postawê w stosunku do walorów zdrowotnych ¿ywnoci mo¿e wiadczyæ o braku zainteresowania respondentek wp³ywem ¿ywienia na zdrowie lub wrêcz nie uwiadamiania sobie tego wp³ywu.
Cechy zdrowotne ¿ywnoci nie mia³y istotnego wp³ywu na to, w jaki sposób
respondentki dokonuj¹ wyboru produktów przeznaczonych do konsumpcji.
Skala Troski o Zdrowie wyra¿aj¹ca pogl¹dy dziewcz¹t na temat wp³ywu ¿ywienia na ich stan zdrowia oraz zwi¹zane z tym obawy wykaza³a
neutralny lub negatywny stosunek respondentek do tego problemu. Wiele
badañ przeprowadzanych w ró¿nych grupach wiekowych i przez ró¿nych
autorów wskazuje, ¿e troska o zdrowie, tak jak zainteresowanie wp³ywem
diety na zdrowie ronie wraz z wiekiem i jest najwyraniejsza w grupie
osób starszych i chorych (Je¿ewska-Zychowicz i in. 2009, Polacy o swoim
zdrowiu... 2012; The Determinants of food choice 2005; Trondsen i in. 2004;
W¹do³owska i in. 2009). W badaniach dotycz¹cych postaw i pogl¹dów, przeprowadzonych w grupie 1284 respondentek w wieku 1326 lat z woj. pomorskiego, wykazano, ¿e pogl¹dy respondentek na temat diety o dzia³aniu
prozdrowotnym by³y zgodne z zasadami racjonalnego ¿ywienia, ale ich postawy w stosunku do takiej diety by³y neutralne (Babicz-Zieliñska i in. 2011).
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Podobnie, w badaniach poziomu wiedzy o wp³ywie stylu ¿ycia na choroby
uk³adu kr¹¿enia przeprowadzonym wród licealistów wykazano, ¿e maj¹
oni du¿¹ wiedzê z tego zakresu, jednak nie wykazano istotnej korelacji
miêdzy poziomem tej wiedzy a zachowaniami zdrowotnymi (Dziubak i in.
2011). Równie¿ na podstawie badañ przeprowadzonych w grupie studentów stwierdzono, ¿e przejawiaj¹ oni nieprawid³owe zachowania zdrowotne,
nawet w przypadku znajomoci zasad prawid³owego ¿ywienia (Rasiñska
2012). Wielu autorów, zajmujacych siê ocen¹ postaw, zwyczajów i zachowañ
¿ywieniowych m³odzie¿y z ró¿nych regionów kraju, we wnioskach koñcowych podkrela koniecznoæ prowadzenia edukacji ¿ywieniowej oraz zdrowego stylu ¿ycia (Czarnecka-Skubina, Namys³aw 2008; Maksymowicz-Jaroszuk, Karczewski 2010). Z badañ Kearney i in. (2000) wynika, ¿e poziom
wiedzy mo¿e wp³ywaæ na zachowania ¿ywieniowe w wieku dojrza³ym. Sama
wiedza nie przek³ada siê bezporednio na odpowiednie zachowanie, poniewa¿ czêsto siê zdarza, ¿e osoby nie wiedz¹, jak j¹ wykorzystaæ w praktyce.
Zdarzaj¹ siê te¿ sprzeczne informacje podawane w ró¿nych ród³ach (Internet, media), co znacznie obni¿a poziom zaufania odbiorców do tych
informacji. Wydaje siê jednak, ¿e sama edukacja nie da pozytywnych rezultatów, jeli nie bêdzie odpowiednio powi¹zana z promocj¹ zdrowia oraz
poddana ewaluacji na poszczególnych etapach.
Charakterystykê postaw dziewcz¹t i m³odych kobiet w stosunku do
¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia wyra¿on¹ w postaci rednich punktów przedstawiono w tabeli 6.
Ta b e l a 6
Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia w zależności od wieku
(średnia±odchylenie standardowe)
Skale postaw
Liczebność
Walory zdrowotne żywności*
Żywność light
Żywność naturalna*
Słodycze*
Żywność jako nagroda
Żywność jako źródło przyjemności**
Zdrowie

Ogółem
1107
33,0±7,3
(1553)
21,9±5,2
(639)
26,6±5,1
(1242)
29,4±6,9
(742)
20,5±6,4
(642)
27,8±4,3
(1641)
34,0±9,4
(1068)

13–15 lat
326
32,8±6,9
(1553)
22,3±4,9
(636)
26,4±4,9
(1240)
28,9±6,7a
(742)
20,2±5,8
(1037)
27,2±4,0a,b
(1640)
33,3±8,6
(1062)

16–18 lat
367
32,4±7,4a
(1553)
21,6±5,4
(1036)
26,1±5,4a
(1441)
30,1±7,0a,b
(842)
20,8±6,6
(642)
27,9±4,6a
(1641)
34,3±10,0
(1468)

19–21 lat
414
33,8±7,5a
(1551)
21,8±5,3
(739)
27,1±4,7a
(1242)
29,1±7,0b
(942)
20,4±6,7
(642)
28,2±4,4b
(1640)
34,3±9,5
(2068)

*p<0,05; **p<0,01; () zakres minimum-maksimum; a-a,b-b,… – różnice istotne w wierszach przy p<0,05
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Im wiêksza jest wartoæ rednia obliczona na podstawie prezentowanych opinii, tym bardziej pozytywn¹ postawê wzglêdem danego elementu
mia³y uczestniczki badania. Z przedstawionych danych wynika zatem, ¿e
najbardziej negatywne postawy reprezentowane by³y wzglêdem ¿ywnoci
traktowanej jako ród³o przyjemnoci oraz ¿ywnoci light, co potwierdza
omówiony wczeniej rozk³ad procentowy odpowiedzi.
Wiek badanych ró¿nicowa³ istotnie statystycznie postawy wzglêdem
walorów zdrowotnych ¿ywnoci, ¿ywnoci naturalnej, s³odyczy oraz ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci. W postawach wzglêdem walorów zdrowotnych ¿ywnoci zaobserwowano ró¿nice istotne statystycznie w grupach
wiekowych 1618 lat i 1921 lat, natomiast postawy dziewcz¹t w wieku
1315 lat nie ró¿ni³y siê od pozosta³ych. Wartoæ rednia wyra¿aj¹ca postawy kobiet w wieku 1921 lat by³a istotnie statystycznie wiêksza ni¿ dziewcz¹t w wieku 1618 lat, co oznacza, ¿e m³ode kobiety reprezentowa³y bardziej pozytywny stosunek wobec walorów zdrowotnych ¿ywnoci.
Postawy badanych w odniesieniu do konsumowania s³odyczy, które
okrelaj¹ jako po¿¹dalnoæ s³odyczy, równie¿ wykaza³y zró¿nicowanie po
uwzglêdnieniu przynale¿noci do poszczególnych grup wiekowych. Nie
stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie miêdzy najm³odsz¹ i najstarsz¹
grup¹ badanych, natomiast ró¿nice takie wyst¹pi³y pomiêdzy dziewczêtami w wieku 1315 lat oraz 1618 lat, a ponadto miêdzy osobami w wieku
1618 lat i 1921 lat. Najbardziej pozytywne postawy reprezentowa³y
dziewczêta w wieku 1618 lat, co oznacza, ¿e zachowania tych osób wzglêdem s³odyczy mog¹ byæ efektem odczuwania du¿ej po¿¹dalnoci s³odyczy.
Postawy wobec ¿ywnoci traktowanej jako ród³o przyjemnoci by³y
równie¿ istotnie zró¿nicowne wród dziewcz¹t z ró¿nych kategorii wiekowych. Najbardziej pozytywne postawy w tym wzglêdzie reprezentowa³y
osoby w wieku 1921 lat, a najmniej pozytywne osoby w wieku 1315 lat.
Nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie miêdzy osobami w wieku
1618 lat i 1921 lat. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e najm³odsze dziewczêta traktowa³y ¿ywnoæ przede wszystkim jako rodek zaspokajaj¹cy g³ód, a u starszych zaczê³o siê ujawniaæ zjawisko wykorzystywania ¿ywnoci do rekompensowania braków zwi¹zanych z niezaspokojeniem innych potrzeb ni¿
¿ywieniowe lub ³agodzenia ró¿nych problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem w spo³eczeñstwie.
Wyniki badañ postaw w stosunku do ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia
wyra¿one jako odsetek odpowiedzi w poszczególnych grupach wiekowych
przedstawiono w tabeli 6. Wiek ró¿nicowa³ postawy w stosunku do walorów zdrowotnych ¿ywnoci, ¿ywnoci light oraz naturalnej, a tak¿e wzglê34

dem ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci. W przypadku pozosta³ych postaw
nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie zale¿nie od wieku.
Najwiêkszy odsetek postaw pozytywnych w stosunku do walorów zdrowotnych ¿ywnoci wykazywa³y m³ode kobiety w wieku 1921 lat (19,5%),
a najmniejszy respondentki w wieku 1315 lat (12,8%). Potwierdza to wczeniejsze spostrze¿enia, ¿e wraz z wiekiem ronie zainteresowanie prozdrowotn¹ diet¹. Najm³odsze uczestniczki badania stanowi³y najwiêkszy odsetek
osób reprezentuj¹cych neutraln¹ postawê wzglêdem walorów zdrowotnych
¿ywnoci.
Wiêkszy, ni¿ w pozosta³ych grupach wiekowych, odsetek postaw pozytywnych w stosunku do ¿ywnoci naturalnej, obserwowano w grupie dziewcz¹t w wieku 1618 lat (22,8%). Jednoczenie w tej grupie wiekowej by³a
najmniejsza reprezentacja postaw neutralnych i najwiêkszy odsetek osób
maj¹cych postawê negatywn¹. Respondentki najm³odsze i najstarsze wykaza³y du¿e podobieñstwo w prezentowanych opiniach, co potwierdza prawie identyczny rozk³ad postaw w tych grupach wiekowych.
Starsze respondentki istotnie czêciej prezentowa³y negatywne postawy wzglêdem ¿ywnoci light (tab. 7). Najwiêkszy odsetek postaw negatywnych w stosunku do ¿ywnoci light demonstrowa³y respondentki w wieku
1618 lat (24,3%), natomiast najmniejszy  respondentki w wieku 1315 lat
(14,6%).
Najwiêksza po¿¹dalnoæ s³odyczy wyst¹pi³a wród dziewcz¹t w wieku
1618 lat (54,4% postaw pozytywnych), najmniejsza  wród najm³odszych
respondentek (44,0%), przy czym ró¿nice zwi¹zane z wiekiem nie by³y statystycznie istotne.
Wiek ró¿nicowa³ istotnie statystycznie postawy w stosunku do ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci. Wraz z wiekiem wzrasta³ odsetek osób reprezentuj¹cych postawy pozytywne. Pozytywny stosunek do ¿ywnoci jako
ród³a przyjemnoci mia³o 35,5% najstarszych respondentek, a tylko 22,2%
najm³odszych deklarowa³o tak¹ postawê.
Przeprowadzone badania pozwalaj¹ wnioskowaæ, ¿e dla m³odych respondentek smakowitoæ po¿ywienia i zwi¹zane z tym doznania hedoniczne maj¹ wiêksze znaczenie ni¿ jego wartoæ od¿ywcza i wp³yw na zdrowie.
Traktowanie ¿ywnoci jako nagrody nie zyska³o akceptacji respondentek. Wprawdzie 54,8% z nich mia³o postawy neutralne, ale prawie 37%
reprezentowa³o postawy negatywne wzglêdem nagradzania za pomoc¹
¿ywnoci. Najwiêkszy odsetek postaw negatywnych stwierdzono w grupie
respondentek w wieku 1921 lat (41,0%), jednak wiek nie wp³yn¹³ istotnie
na zró¿nicowanie postaw.
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Skala Troski o Zdrowie wyra¿aj¹ca pogl¹dy respondentek na temat
zwi¹zku ¿ywienia ze zdrowiem pokazuje, ¿e wiek respondentek nie wp³yn¹³ na zró¿nicowanie postaw. Najwiêcej osób mia³o postawy neutralne, ale
a¿ 38,1% postaw by³o negatywnych. wiadczy to o braku dostatecznej wiedzy o roli ¿ywienia w powstawaniu i profilaktyce chorób. Badania CBOS
z roku 2012 dotycz¹ce samooceny zdrowia Polaków wykaza³y, ¿e najm³odsi
ankietowani niemal powszechnie deklaruj¹ zadowolenie w tym wzglêdzie
(81%) i oceniaj¹ swój stan zdrowia jako dobry, nie wi¹¿¹c go z przysz³ymi
chorobami (Polacy o swoim zdrowiu... 2012).
Ta b e l a 7
Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia w zależności od wieku (% próby)

Skale postaw
Liczebność
Walory zdrowotne żywności*
negatywna
neutralna
pozytywna
Żywność light*
negatywna
neutralna
pozytywna
Żywność naturalna**
negatywna
neutralna
pozytywna
Słodycze
negatywna
neutralna
pozytywna
Żywność jako nagroda
negatywna
neutralna
pozytywna
Żywność jako źródło przyjemności**
negatywna
neutralna
pozytywna
Zdrowie
negatywna
neutralna
pozytywna
*p<0,05; **p<0,01
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Ogółem
1107

13–15 lat
326

16–18 lat
367

19–21 lat
414

11,1

9,3

14,0

10,0

73,2

77,9

72,0

70,5

15,7

12,8

14,0

19,5

20,1
74,8
5,1

14,6
79,7
5,7

24,3
71,1
4,6

20,6
74,3
5,1

4,3
74,9
20,8

3,4
77,3
19,3

7,4
69,7
22,9

2,3
77,4
20,3

6,2
44,9
48,9

6,0
50,0
44,0

6,6
39,0
54,4

6,0
46,1
47,9

36,9
54,8
8,3

36,1
58,0
5,9

33,0
57,2
9,8

41,0
50,1
8,9

1,2
69,7
29,1

1,0
76,8
22,2

1,1
71,0
27,9

1,6
62,9
35,5

38,1
55,1
6,8

38,5
57,1
4,4

38,3
52,8
8,9

37,6
55,6
6,8

Status spo³eczno-ekonomiczny jest g³ównym czynnikiem determinuj¹cym wybór ¿ywnoci. Postawy wzglêdem ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia
w zale¿noci od sytuacji spo³eczno-ekonomicznej w badanej grupie dziewcz¹t i m³odych kobiet przedstawiono w tabeli 8.
Ta b e l a 8
Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia w zależności od sytuacji
społeczno-ekonomicznej (średnia±odchylenie standardowe)

Skale postaw

Ogółem

Niski SES

1107

310

383

414

Walory zdrowotne żywności***

33,0±7,3
(1553)

32,7±7,1a
(1552)

32,2±6,9b
(1553)

34,1±7,7a,b
(1553)

Żywność light****

21,9±5,2
(639)

23,3±5,1a,b
(936)

22,0±5,0a,c
(939)

20,7±5,2b,c
(636)

Żywność naturalna**

26,6±5,1
(1242)

26,3±4,8a
(1242)

26,0±4,9b
(1240)

27,2±5,3a,b
(1241)

Słodycze

29,4±6,9
(742)

28,7±7,0a
(942)

29,4±6,8
(742)

29,9±7,0a
(842)

Żywność jako nagroda

20,5±6,4
(642)

20,2±5,7
(636)

20,4±6,5
(642)

20,7±6,8
(738)

Żywność jako źródło przyjemności

27,8±4,3
(1641)

27,8±4,2
(1641)

27,6±4,4
(1637)

28,1±4,4
(1741)

Zdrowie**

34,0±9,4
(1068)

33,2±10,0a
(1068)

35,3±9,8a,b
(1468)

33,4±8,5b
(1560)

Liczebność

Przeciętny SES Wysoki SES

**p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001; () zakres minimum-maksimum; a-a,b-b,… – różnice istotne w wierszach przy p<0,05

Status spo³eczno-ekonomiczny istotnie ró¿nicowa³ postawy respondentek w stosunku do walorów zdrowotnych ¿ywnoci, ¿ywnoci light oraz
¿ywnoci naturalnej. Postawy w stosunku do walorów zdrowotnych ¿ywnoci oraz ¿ywnoci naturalnej respondentek o wysokim SES istotnie ró¿ni³y siê od pozosta³ych. Z kolei ró¿nice statystycznie istotne w postawach
w stosunku do ¿ywnoci light wyst¹pi³y miêdzy wszystkimi grupami.
Postawy wobec s³odyczy, ¿ywnoci jako ród³o przyjemnoci oraz ¿ywnoci jako nagrody nie by³y zró¿nicowane statystycznie w zale¿noci od
SES. Ró¿nice w postawach wobec troski o zdrowie wyst¹pi³y miêdzy grupami reprezentuj¹cymi niski i redni SES oraz wysoki i redni SES. Nie
wyst¹pi³y ró¿nice miêdzy grupami o niskim i wysokim SES.
W tabeli 9 przedstawiono rozk³ad postaw negatywnych, neutralnych
i pozytywnych w zale¿noci od statusu spo³eczno-ekonomicznego respondentek.
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Ta b e l a 9
Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia w zależności od sytuacji
społeczno-ekonomicznej (% próby)

Skale postaw
Liczebność
Walory zdrowotne żywności*
negatywna
neutralna
pozytywna
Żywność light****
negatywna
neutralna
pozytywna
Żywność naturalna
negatywna
neutralna
pozytywna
Słodycze
negatywna
neutralna
pozytywna
Żywność jako nagroda*
negatywna
neutralna
pozytywna
Żywność jako źródło przyjemności
negatywna
neutralna
pozytywna
Zdrowie**
negatywna
neutralna
pozytywna

Ogółem
1107

Niski SES
310

Przeciętny SES Wysoki SES
383
414

11,1
73,2
15,7

11,3
74,7
14,0

10,9
76,6
12,5

11,1
68,9
20,0

20,1
74,8
5,1

13,2
78,9
7,9

17,4
78,3
4,3

27,7
68,7
3,6

4,3
74,9
20,8

3,7
75,4
20,9

4,8
76,7
18,5

4,4
72,7
22,9

6,2
44,9
48,9

9,0
44,9
46,1

5,6
46,0
48,4

4,6
43,9
51,5

36,9
54,8
8,3

35,9
59,9
4,2

36,3
54,7
9,0

38,2
51,0
10,8

1,2
69,7
29,1

1,1
72,7
26,2

1,4
69,1
29,5

1,2
68,0
30,8

38,1
55,1
6,8

44,8
47,6
7,6

34,7
56,9
8,4

36,3
59,1
4,6

*p<0,05; **p<0,01; ****p<0,0001

Badania wykaza³y, ¿e osoby z najwy¿szym poziomem SES najczêciej
wyra¿a³y pozytywne postawy w stosunku do walorów zdrowotnych ¿ywnoci (19,9%). W stosunku do ¿ywnoci light obserwowano w grupie osób
o wysokim SES mniejszy odsetek postaw neutralnych (68,7%) ni¿ w pozosta³ych grupach, ale z kolei znacznie wiêkszy odsetek postaw negatywnych (27,7%) w porównaniu z osobami o niskim i przeciêtnym SES (13,2%
i 17,4%). Status spo³eczno-ekonomiczny nie ró¿nicowa³ istotnie statystycznie postaw neutralnych, negatywnych i pozytywnych w stosunku do ¿ywnoci naturalnej, jednak najwiêkszy odsetek postaw pozytywnych odnotowano w grupie osób o wysokim SES (22,9%).
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Negatywne pogl¹dy wyra¿aj¹ce troskê o zdrowie demonstrowa³o najwiêcej respondentek o niskim statusie spo³eczno-ekonomicznym (44,8%).
W tej grupie zanotowano równie¿ najmniejszy odsetek odpowiedzi neutralnych (47,6%), co wiadczy o wiêkszym zdecydowaniu w wyra¿aniu
swoich pogl¹dów. Postawy neutralne prezentowa³o najwiêcej respondentek o wysokim SES (59,1%).
Wed³ug Drewnowskiego i Specter (2004) osoby z niskimi dochodami
czêciej wybieraj¹ ¿ywnoæ o wiêkszej gêstoci energetycznej, co jest mniej
korzystne z perspektywy prawid³owego sposobu ¿ywienia. U ludnoci o niskich dochodach zaobserwowano tak¿e wiêksz¹ tendencjê do spo¿ywania
diety niezbilansowanej, zw³aszcza ubogiej w witaminê C (Giskens i in. 2002).
Z kolei badania de Irala-Esteves i in. (2000) potwierdzi³y, ¿e wiêksze dochody nie gwarantowa³y lepszej jakoci diety, wp³ynê³y jedynie na poszerzenie asortymentu wybieranych produktów.
W badaniach nad spo¿yciem ¿ywnoci przeprowadzonych w Polsce
wykazano, ¿e po¿ywienie osób o niskich dochodach charakteryzuje siê du¿¹
gêstoci¹ energetyczn¹ i nisk¹ gêstoci¹ od¿ywcz¹. G³ówn¹ determinant¹
wyboru ¿ywnoci jest bariera ekonomiczna, która odpowiada za wystêpowanie zjawiska ubóstwa ¿ywieniowego, co w efekcie zmniejsza poziom
i powoduje nieprawid³ow¹ strukturê spo¿ycia. Badania dowiod³y, ¿e jedn¹
z przyczyn wystêpowania chorób dietozale¿nych wród osób o niskich dochodach jest niedostateczna wiedza ¿ywieniowa, ma³a aktywnoæ fizyczna
i stosowanie u¿ywek (Rejman 2010).
Postawy obejmuj¹ce komponent emocjonalny (hedoniczny) pokaza³y,
¿e najwiêkszy odsetek postaw pozytywnych wykazywa³y respondentki
w stosunku do s³odyczy  rednio 48,9% postaw pozytywnych, przy czym
w najwiêkszym stopniu demonstrowa³y je osoby o wysokim statusie spo³eczno-ekonomicznym (51,5%). Równie¿ ¿ywnoæ postrzegana jako przyjemnoæ by³a w najwiêkszym stopniu akceptowana przez respondentki
o wysokim SES (30,8%), jednak ró¿nice te nie by³y statystycznie istotne.
Ponadto postawy wobec ¿ywnoci jako nagrody by³y czêciej pozytywne
w grupie osób o wysokim SES ni¿ pozosta³ych.
Tak wiêc status ekonomiczno-spo³eczny, podobnie jak wiek, mia³ ograniczony wp³yw na zró¿nicowanie postaw respondentek. Doznania hedoniczne mia³y wiêksze znaczenie ni¿ wartoæ od¿ywcza ¿ywnoci i jej wp³yw
na zdrowie, co wykaza³y pozytywne postawy w stosunku do s³odyczy i wiêkszy odsetek odpowiedzi pozytywnych w stosunku do ¿ywnoci jako ród³a
przyjemnoci.
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3.3. Zachowania żywieniowe
Zachowania ¿ywieniowe ró¿nych grup ludnoci s¹ przedmiotem wielu
badañ prowadzonych w Polsce i na wiecie. Zainteresowanie badaczy jest
skierowane na wykrywanie b³êdów w od¿ywianiu i okrelaniu ich wp³ywu
na zdrowie. Dziêki takim pracom mo¿liwe jest póniejsze przewidywanie
negatywnych skutków takich zachowañ dla zdrowia na podstawie badañ
¿ywieniowych.
Od¿ywianie polskich dziewcz¹t i m³odych kobiet cechuje wiele b³êdów
i nieprawid³owych zachowañ ¿ywieniowych (Gutkowska, Ozimek 2008; Je¿ewska-Zychowicz 2005; Oty³oæ, ¿ywienie... 2006; W¹do³owska 2010; Zwyczaje ¿ywieniowe Polaków... 2006). Dotycz¹ one niew³aciwej struktury spo¿ycia ¿ywnoci i jej iloci oraz trybu ¿ywienia i w konsekwencji decyduj¹
o nieodpowiedniej wartoci od¿ywczej i energetycznej racji pokarmowych.
Ujemny bilans energetyczny i niedobory sk³adników od¿ywczych sprzyjaj¹ wystêpowaniu niedowagi oraz obni¿eniu odpornoci organizmu, jak równie¿ chorobom infekcyjnym, opónieniu rozwoju psychicznego i somatycznego, os³abieniu funkcji poznawczych i mo¿liwoci intelektualnych, a tak¿e
zaburzeniom rozrodczoci, wadom rozwojowym p³odu, zdecydowanie pogarszaj¹ zdrowie kobiety w okresie oko³oporodowym i karmienia (Oblaciñska i in. 2008; Szponar, O³tarzewski 2004; W¹do³owska 2010). Przekarmienie i ¿ywienie niezbilansowane i/lub niedoborowe odpowiadaj¹
w wieku m³odzieñczym za rozwój nadwagi i oty³oci, zaburzeñ w mineralizacji szkieletu i wczesnych zmian zespo³u metabolicznego, które w póniejszych okresach ¿ycia zwiêkszaj¹ ryzyko wyst¹pienia m.in. oty³oci, nadcinienia, mia¿d¿ycy, cukrzycy typu 2, osteoporozy, zmian zwyrodnieniowych
stawów i nowotworów, a ostatecznie wp³ywaj¹ na skrócenie d³ugoci ¿ycia
i gorsz¹ jego jakoæ (Food, nutrition... 2007; Oty³oæ, ¿ywienie... 2006; W¹do³owska 2010).
G³ównym b³êdem ¿ywieniowym dziewcz¹t i m³odych kobiet jest nieregularne spo¿ywanie posi³ków, w tym niespo¿ywanie niadania przed wyjciem z domu i opuszczanie niektórych posi³ków. Nieprawid³owym zachowaniem ¿ywieniowym, charakterystycznym dla zdecydowanej wiêkszoci
tych osób, jest równie¿ pojadanie miêdzy posi³kami. Niew³aciwa jest tak¿e
struktura racji pokarmowej. Stwierdza siê zbyt ma³e spo¿ycie owoców, produktów mlecznych, produktów zbo¿owych, w tym produktów zbo¿owych
z pe³nego przemia³u, ryb, str¹czkowych suchych, warzyw, a zbyt du¿e spo¿ycie cukru i s³odyczy, ¿ywnoci typu fast food, miêsa i jego przetworów,
t³uszczów oraz soli (Gutkowska, Ozimek 2008; W¹do³owska 2010).
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W sposobie od¿ywiania dziewcz¹t i m³odych kobiet zaznacza siê silny
wp³yw mody na szczup³¹ sylwetkê. Du¿ego znaczenia nabiera samoocena
i postrzeganie w³asnego cia³a, którego masa jest zazwyczaj przeszacowywana (Currie i in. 2012; Status materialny rodziny... 2007; Woynarowska,
Mazur 1999). Silne jest d¹¿enie do uzyskania oczekiwanego wygl¹du, czêsto nazbyt wyidealizowanego. Stosunkowo du¿y odsetek dziewcz¹t o prawid³owej masie cia³a wskazuje jako po¿¹dan¹ sylwetkê z niedoborem masy
cia³a (Tomaszewska i in. 2012). Z tych powodów dziewczêta chêtnie spo¿ywaj¹ ¿ywnoæ o mniejszej gêstoci energetycznej, ale o du¿ych walorach
prozdrowotnych, tak¹ jak warzywa, owoce i ciemne pieczywo, ale jednoczenie opuszczaj¹ niektóre posi³ki  nie jedz¹ I niadania przed wyjciem
z domu, pojadaj¹ miêdzy posi³kami i podejmuj¹ diety odchudzaj¹ce (Je¿ewska-Zychowicz 2005; Szponar i in. 2003). Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e ponad
50% dziewcz¹t co najmniej raz odchudza³o siê, a 1520% dziewcz¹t robi³o to
wielokrotnie, z regu³y bez dostatecznej wiedzy i na w³asn¹ rêkê (Status
materialny rodziny... 2007; W¹do³owska, Cichon 2000; Woynarowska, Mazur 1999). Nieprawid³owe nawyki z okresu odchudzania i opuszczanie posi³ków, czêsto utrzymuj¹ siê nawet po zaprzestaniu odchudzania, sprzyjaj¹c
nieregularnoci w od¿ywianiu. Paradoksalnie, takie zachowania mog¹ promowaæ oty³oæ, poniewa¿ ma³a liczba posi³ków, zbyt du¿a objêtoæ i wartoæ
energetyczna pojedynczego epizodu ¿ywieniowego oraz przesuniêcie pory
posi³ku g³ównego na godziny wieczorne mog¹ sprzyjaæ magazynowaniu
nadmiaru energii w postaci tkanki t³uszczowej (Soba i in. 2012).
Wartoæ od¿ywcza racji pokarmowych dziewcz¹t i m³odych kobiet niejednokrotnie nie spe³nia podstawowych wymogów prawid³owego ¿ywienia
(Gutkowska, Ozimek 2008; Szponar i in. 2003; W¹do³owska 2010). Dostarczaj¹ one najczêciej zbyt ma³ej iloci energii, choæ w niektórych racjach pokarmowych stwierdza siê za du¿¹ poda¿ energii. W dietach jest
zazwyczaj zbyt ma³a zawartoæ wêglowodanów ogó³em i b³onnika pokarmowego oraz wielonienasyconych kwasów t³uszczowych. Cech¹ charakterystyczn¹ wiêkszoci racji pokarmowych dziewcz¹t i m³odych kobiet jest
zdecydowanie za du¿y udzia³ energii z sacharozy i t³uszczów, a za ma³y
z bia³ka i wêglowodanów. Zawartoæ wielu sk³adników mineralnych w dietach jest zbyt ma³a. Najwiêksze niezgodnoci z zaleceniami wystêpuj¹ przede
wszystkim w przypadku wapnia i ¿elaza, ale równie¿ dotycz¹ takich sk³adników mineralnych, jak magnez, potas i cynk. Z kolei zawartoæ fosforu
i sodu w dziennym po¿ywieniu jest z regu³y za du¿a. Spo¿ycie wielu witamin przez dziewczêta i m³ode kobiety jest tak¿e niewystarczaj¹ce. Najwiêksze rozbie¿noci z zaleceniami odnotowuje siê zw³aszcza dla niacyny, rybo41

flawiny, tiaminy i witaminy C, a nieco mniejsze dla pirydoksyny i folianów
oraz witamin A, E i D (W¹do³owska 2010).
Jak wynika z przytoczonych danych, dziewczêta i m³ode kobiety nie
od¿ywiaj¹ siê prawid³owo, tote¿ badania dotycz¹ce oceny ich zachowañ
¿ywieniowych nadal maj¹ g³êbokie uzasadnienie, chocia¿ charakterystyczne
dla nich b³êdy ¿ywieniowe zwykle nie nale¿¹ do bardzo jaskrawych i nie
wywo³uj¹ klinicznych objawów chorobowych na du¿¹ skalê. Ich skutkiem
jest jednak wzrost ryzyka wielu chorób i pojawianie siê ma³o specyficznych
zaburzeñ subklinicznych. W Polsce wystêpowanie klinicznych objawów
chorobowych na tle niedoborów pokarmowych dotyczy wy³¹cznie ¿elaza,
a w ma³ym stopniu witaminy A (Comparative quantification... 2004; W¹do³owska 2010). Natomiast przekarmienie oraz ¿ywienie niezbilansowane
odpowiadaj¹ w wieku m³odzieñczym za rozwój nadwagi i oty³oci. Jeli zostan¹ utrzymane obecne trendy wzrostu masy cia³a, to nale¿y s¹dziæ, ¿e
znacz¹cy udzia³ w wystêpowaniu chorób i umieralnoci bêdzie mia³a oty³oæ i jej nastêpstwa.
Dziewczêta i m³ode kobiety bior¹ce udzia³ w badaniu cechowa³o przeciêtne urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci. Wyra¿one liczb¹ produktów jadanych w ci¹gu tygodnia wynosi³o rednio 31,0 (tab. 10). Taka liczba produktów jadana w ci¹gu tygodnia mieci³a siê w zakresie oceny urozmaicenia
okrelonego jako dobre (3039 produktów/tydzieñ), ale by³a poni¿ej
wzglêdnie du¿ego poziomu urozmaicenia (poni¿ej 34 produktów/tydzieñ)
(tab. 11, rys. 5). W kategorii oceny okrelonej jako dobre urozmaicenie
spo¿ycia ¿ywnoci znalaz³a siê prawie po³owa badanych (49,0%). Ponad
37% badanych cechowa³o wystarczaj¹ce urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci. Mniej ni¿ 10% badanych uzyska³o bardzo dobr¹ ocenê urozmaicenia
spo¿ycia ¿ywnoci, po¿¹dan¹ z powodu lepszej mo¿liwoci osi¹gniêcia zbilansowanej diety o wysokiej wartoci od¿ywczej (Diet, nutrition... 2003).
Spo¿ycie b³onnika wyra¿one w skali punktowej wynosi³o rednio 17,0 pkt
i odpowiada³o bardzo ma³emu spo¿yciu tego sk³adnika (poni¿ej 20 pkt)
(tab. 10, 11, rys. 6). W tej kategorii oceny, okrelonej jako bardzo ma³e
spo¿ycie b³onnika, znalaz³o siê ponad 70% badanych. Oko³o 30% badanych cechowa³o nieznacznie wiêksze spo¿ycie b³onnika, ale nadal by³o ono
niewystarczaj¹ce z punktu widzenia funkcji tego sk³adnika w organizmie
i jego roli w zachowaniu zdrowia (Diet, nutrition... 2003; Food, nutrition...
2007; Oty³oæ, ¿ywienie... 2006).
Spo¿ycie t³uszczów wyra¿one w skali punktowej wynosi³o rednio
20,2 pkt i odpowiada³o prawid³owemu spo¿yciu tego sk³adnika (1821 pkt)
(tab. 10, 11, rys. 7). Spo¿ycie t³uszczów przez dziewczêta i m³ode kobiety
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by³o zró¿nicowane. Najwiêcej badanych (32,6%) cechowa³o najlepsze spo¿ycie t³uszczów (poni¿ej 18 pkt). Liczn¹ grupê (26,6%) stanowi³y badane
o prawid³owym spo¿yciu t³uszczów. Ponad 40% stanowi³y badane o spo¿yciu t³uszczów umiarkowanie du¿ym (16,7%), du¿ym (12,7%) i bardzo du¿ym (11,4%). Te dziewczêta i m³ode kobiety spo¿ywa³y t³uszcze
w nadmiernej, nieakceptowanej iloci, zdecydowanie nieodpowiadaj¹cej rekomendacjom ¿ywieniowym i zwiêkszaj¹cej ryzyko zagro¿eñ dla zdrowia
(Diet, nutrition... 2003; Food, nutrition... 2007; Oty³oæ, ¿ywienie... 2006).
Ta b e l a 10
Urozmaicenie spożycia żywności, spożycie błonnika i tłuszczów w zależności od wieku
(średnia±odchylenie standardowe)

Wyróżniki
Liczebność
Urozmaicenie (produktów/tydzień)
Spożycie błonnika*** (pkt)
Spożycie tłuszczów** (pkt)

Ogółem
1107
31,0±6,4
(748)
17,0±4,5
(031)
20,2±6,1
(241)

13–15 lat
326
31,2±6,5
(1548)
17,6±4,4a
(028)
20,9±5,9a
(441)

16–18 lat
367
31,2±6,2
(1048)
17,0±4,5
(231)
20,6±6,1b
(437)

19–21 lat
414
30,8±6,6
(748)
16,4±4,6a
(431)
19,3±6,1a,b
(237)

**p<0,01; ***p<0,001; () zakres minimum-maksimum; a-a,b-b – różnice istotne w wierszach przy p<0,05
Ta b e l a 11
Rozkłady urozmaicenia spożycia żywności, spożycia błonnika i tłuszczów
w zależności od wieku (% próby)

Wyróżniki
Liczebność
Urozmaicenie
nieodpowiednie1
wystarczające2
dobre3
bardzo dobre4
Spożycie błonnika*
bardzo małe5
niewystarczające6
wystarczające7
Spożycie tłuszczów**
bardzo duże8
duże9
umiarkowanie duże10
prawidłowe11
najlepsze12

Ogółem
1107

13–15 lat
326

16–18 lat
367

19–21 lat
414

4,4
37,2
49,0
9,4

3,3
34,8
52,3
9,6

4,0
39,5
47,3
9,2

5,6
37,2
47,9
9,3

70,5
29,1
0,4

65,5
34,5
0,0

71,7
27,5
0,8

73,4
26,3
0,3

11,4

13,7

10,9

10,1

12,7
16,7
26,6
32,6

12,7
18,0
28,7
26,9

16,7
18,0
25,3
29,1

9,3
14,6
26,0
40,0

urozmaicenie: 1<20 produktów/tydzień; 220–29 produktów/tydzień; 330–39 produktów/tydzień; 4³40 produktów/tydzień; spożycie błonnika: 5<20 pkt; 620–29 pkt; 7³30 pkt; spożycie tłuszczów: 8>27 pkt; 925–27 pkt; 1022–24 pkt; 1118–21 pkt; 12<18 pkt; *p<0,05; **p<0,01
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Rys. 5. Rozkład urozmaicenia spożycia żywności w zależności od wieku (% próby)
Objaśnienia: urozmaicenie spożycia żywności względnie małe £34 produktów/tydzień;
urozmaicenie spożycia żywności względnie duże >34 produktów/tydzień

Rys. 6. Rozkład spożycia błonnika w zależności od wieku (% próby)
Objaśnienia: spożycie błonnika nieakceptowane <20 pkt; spożycie błonnika akceptowane
³20 pkt

Rys. 7. Rozkład spożycia tłuszczów w zależności od wieku (% próby)
Objaśnienia: spożycie tłuszczów nieodpowiednie ³22 pkt; spożycie tłuszczów odpowiednie
<22 pkt
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Ponad 30% badanych stosowa³o jakie ograniczenia w spo¿yciu ¿ywnoci (rys. 8). By³y to g³ównie ograniczenia w iloci spo¿ywanej ¿ywnoci,
o których poinformowa³o prawie 28% badanych. Wiele dziewcz¹t i m³odych
kobiet ogranicza³o spo¿ycie ¿ywnoci okrelonego rodzaju. Najczêciej ogranicza³y spo¿ycie cukru i s³odyczy (23,7%), ¿ywnoci o du¿ej zawartoci t³uszczu (22,4%) i t³uszczów (21,3%). Takie zachowania ¿ywieniowe nale¿y oceniæ jako po¿¹dane i korzystne dla zdrowia, jednak inne ograniczenia by³y
mniej po¿¹dane lub zgo³a niekorzystne dla zdrowia, jeli je wprowadzano
bez medycznego uzasadnienia.

Rys. 8. Stosowanie ograniczeń w spożyciu żywności (% próby)

Od 11% do 12% badanych ogranicza³o spo¿ycie pieczywa, kasz, makaronów i ziemniaków oraz miêsa i wêdlin. Czêciowe ograniczenie spo¿ycia
miêsa i wêdlin mo¿na uznaæ za korzystn¹ racjonalizacjê od¿ywiania
ukierunkowan¹ na zmianê proporcji ¿ywnoci pochodzenia zwierzêcego
i rolinnego. Taka struktura spo¿ycia  ze znaczn¹ przewag¹ ¿ywnoci pochodzenia rolinnego  jest rekomendowana. Dowiedziono bowiem, ¿e urozmaicona dieta, z ma³ym udzia³em produktów miêsnych, sprzyja zachowaniu
zdrowia i jest najlepszym sposobem osi¹gniêcia wysokiej wartoci od¿ywczej
(Diet, nutrition... 2003; Food, nutrition... 2007; Wirfält i in. 2013).
Ograniczenia w spo¿yciu pieczywa, kasz, makaronów i ziemniaków
wynikaj¹ z regu³y z chêci zmniejszenia spo¿ycia wêglowodanów, które s¹
powszechnie uznawane za tucz¹ce. Dziewczêta i m³ode kobiety s¹ bardzo
czêsto niezadowolone z w³asnej sylwetki, a wiele z nich podejmuje próby
odchudzania  najczêciej przez zmniejszenie spo¿ycia tucz¹cych ziemniaków i chleba (Soba i in. 2012; Status materialny rodziny... 2007;
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W¹do³owska i in. 2002; Weber, Zió³kowska 2012). Takie podejcie niekorzystnie zmienia strukturê spo¿ycia, pogarsza profil metaboliczny organizmu i nieoczekiwanie mo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie oty³oci¹ przez promowanie spo¿ycia ¿ywnoci o wiêkszej zawartoci t³uszczów i/lub cukrów.
Przyk³adem takich efektów s¹ zagro¿enia wynikaj¹ce ze stosowania diet
o niskim indeksie glikemicznym (Weber, Zió³kowska 2012; Yunsheng i in.
2007).
Najbardziej niepokoj¹ce s¹ ograniczenia wprowadzane przez dziewczêta i m³ode kobiety w spo¿yciu ryb (6,2%) i produktów mlecznych (5,5%).
Ryby, stanowi¹ce najlepsze pokarmowe ród³o wielonienasyconych kwasów t³uszczowych z rodziny n-3 (PUFA n-3), s¹ uznawane za bardzo wa¿ny sk³adnik diety. Spo¿ycie ryb jest rekomendowane z czêstotliwoci¹ co
najmniej dwa razy w tygodniu (Diet, nutrition... 2003). Ma³e spo¿ycie ryb
odpowiada za nieprawid³ow¹ proporcjê kwasów t³uszczowych PUFA n-3 do
n-6 w diecie i bezporednio zwiêksza ryzyko wielu chorób dietozale¿nych
(Food, nutrition... 2007; Simopoulos, de Meester 2009; Wirfält i in. 2013).
Produkty mleczne s¹ w zasadzie niezast¹pionym pokarmowym ród³em
wapnia oraz wa¿nym ród³em witamin B2 i D. Codzienne spo¿ywanie produktów mlecznych w iloci co najmniej 23 porcji sprzyja zachowaniu zdrowia oraz redukuje ryzyko wielu chorób, m.in. osteoprozy, oty³oci, nadcinienia têtniczego i cukrzycy (Diet, nutrition... 2003; Wirfält i in. 2013).
Nieliczna grupa badanych ogranicza³a spo¿ycie surowych warzyw
(2,5%) i surowych owoców (1,4%). Takie zachowania s¹ uzasadnione u niektórych osób chorych, wymagaj¹cych stosowania specjalnej diety. Jednak
potrzeba wprowadzania tego typu ograniczeñ przez dziewczêta i m³ode kobiety wydaje siê ma³o prawdopodobna. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e ograniczenie spo¿ycia tej ¿ywnoci by³o nieuzasadnione, a brak lub zbyt ma³e spo¿ycie surowych warzyw lub owoców pogorszy jakoæ ¿ywieniow¹ diet dziewcz¹t
i m³odych kobiet.
Nale¿y podkreliæ, ¿e ograniczenia wprowadzane przez dziewczêta
i m³ode kobiety w spo¿yciu okrelonej ¿ywnoci by³y czêciej korzystne dla
zdrowia, a rzadziej niekorzystne. Od 20% do 24% badanych wprowadza³o
ograniczenia, które potencjalnie poprawia³y strukturê spo¿ycia i zmniejsza³y spo¿ycie sk³adników niekorzystnych dla zdrowia, jeli s¹ spo¿ywane
w nadmiarze (cukier, t³uszcz) (Diet, nutrition... 2003; Wirfält i in. 2013).
Od 1% do 12% badanych wprowadza³o niekorzystne ograniczenia w spo¿yciu ¿ywnoci wa¿nej dla zdrowia, takiej jak produkty mleczne, ryby,
warzywa i owoce, co zapewne utrudnia³o zbilansowanie diety oraz zwiêksza³o ryzyko zaburzeñ metabolicznych i chorób dietozale¿nych.
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Wraz z wiekiem badanych istotnie mala³o spo¿ycie b³onnika (o 1,2 pkt)
i spo¿ycie t³uszczów (o 1,6 pkt), natomiast nie wykazano istotnych statystycznie ró¿nic w odniesieniu do urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci (tab. 1011,
rys. 57). Liczba badanych o bardzo ma³ym spo¿yciu b³onnika (poni¿ej
20 pkt) wzros³a z 65,5% u dziewcz¹t najm³odszych do 73,4% u m³odych
kobiet (o 7,9 pkt proc.). Jeszcze wiêksza zmiana dotyczy³a spo¿ycia t³uszczów. Liczba badanych o najlepszym spo¿yciu t³uszczów wzros³a o 13,1 pkt
proc., tj. z 26,9% u dziewcz¹t w wieku 1315 lat do 40,0% u badanych
w wieku 1921 lat. Analogicznie, wiêcej m³odych kobiet (66,1%) ni¿ dziewcz¹t z obu grup wiekowych (oko³o 55%) cechowa³o spo¿ycie t³uszczów, które oceniono jako odpowiednie (poni¿ej 22 pkt).
Wraz z wiekiem badanych istotnie ros³a liczba osób, które stosowa³y
ograniczenia w spo¿yciu pieczywa, kasz, makaronów i ziemniaków (z 7,8%
do 13,8%), a mala³a liczba osób ograniczaj¹cych spo¿ycie surowych warzyw (z 5,0% do 0,9%) (tab. 12). W odniesieniu do miêsa i wêdlin oraz ryb
stwierdzono, ¿e ró¿nice zwi¹zane z wiekiem nie mia³y charakteru wyranej
tendencji spadkowej lub wzrostowej. M³ode kobiety najrzadziej ogranicza³y spo¿ycie miêsa i wêdlin (6,9%) oraz ryb (2,1%), a dziewczêta w wieku
1618 lat najczêciej ogranicza³y spo¿ycie tych produktów (odpowiednio
15,2% i 10,8%).
Ta b e l a 12
Stosowanie ograniczeń w spożyciu żywności w zależności od wieku (% próby)

Wyróżniki
Liczebność
Jakiekolwiek ograniczenia
w spożyciu żywności
Ograniczenia ilości żywności
Ograniczenia w spożyciu:
cukru i słodyczy
żywności o dużej zawartości
tłuszczu
tłuszczów
pieczywa, kasz, makaronów,
ziemniaków*
mięsa i wędlin***
ryb****
produktów mlecznych
surowych warzyw**
surowych owoców

Ogółem
1107

13–15 lat
326

16–18 lat
367

19–21 lat
414

30,5

32,1

33,1

27,0

27,9

29,1

30,8

24,5

23,7

22,6

25,1

23,2

22,4

22,0

24,1

21,3

21,3

18,6

23,3

21,6

12,0

7,8

13,6

13,8

11,3
6,2
5,5
2,5

12,7
6,4
5,6
5,0

15,2
10,8
6,6
2,1

6,9
2,1
4,5
0,9

1,4

1,6

1,4

1,1

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001

47

Wiek badanych nie mia³ wp³ywu na stosowanie ograniczeñ w spo¿yciu
cukru i s³odyczy, ¿ywnoci o du¿ej zawartoci t³uszczu, t³uszczów, produktów
mlecznych i surowych owoców. Wskazuje to na ukszta³towane i wzglêdnie
stabilne zachowania ¿ywieniowe dziewcz¹t i m³odych kobiet wzglêdem ¿ywnoci, która jest powszechnie lubiana (owoce) lub dostarcza przyjemnych
doznañ (s³odycze, ¿ywnoæ o du¿ej zawartoci t³uszczu, t³uszcze) (Clarke
1998; Je¿ewska-Zychowicz 2011; W¹do³owska i in. 2008).
Obserwowane ró¿nice w spo¿yciu b³onnika i t³uszczów wskazuj¹ na
zachodz¹ce z wiekiem zmiany w strukturze spo¿ycia ¿ywnoci przez dziewczêta i m³ode kobiety. Zmiany te nie wp³ynê³y na urozmaicenie spo¿ycia
¿ywnoci, mierzone liczb¹ produktów spo¿ywanych w ci¹gu tygodnia.
Zmniejszenie spo¿ycia t³uszczów zachodz¹ce z wiekiem jest korzystn¹ zmian¹ w od¿ywianiu i wiadczy o wiêkszej wiadomoci ¿ywieniowo-zdrowotnej m³odych kobiet ni¿ dziewcz¹t. Tej hipotezy nie potwierdzi³y zmiany
w spo¿yciu b³onnika. Zmniejszenie spo¿ycia b³onnika zachodz¹ce z wiekiem jest zdecydowanie niekorzystnym zachowaniem ¿ywieniowym, które
poddaje w w¹tpliwoæ sugerowan¹ powy¿ej wiêksz¹ wiadomoæ prozdrowotn¹ m³odych kobiet w porównaniu z dziewczêtami. Tê konkluzjê potwierdza brak ró¿nic zwi¹zanych z wiekiem w stosowaniu ograniczeñ w spo¿yciu ¿ywnoci o du¿ej zawartoci t³uszczu oraz t³uszczów. Uzyskane wyniki
wskazuj¹, ¿e w populacji dziewcz¹t i m³odych kobiet starszy wiek w ograniczonym zakresie wp³ywa na poprawê struktury spo¿ycia i zmniejszenie
spo¿ycia niektórych pokarmowych róde³ t³uszczu.
Sytuacja spo³eczno-ekonomiczna badanych nie mia³a wp³ywu na spo¿ycie b³onnika, w s³abym stopniu wp³ywa³a na urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci,
a w du¿ym stopniu wp³ywa³a na spo¿ycie t³uszczów (tab. 1314, rys. 911).
Im lepszy by³ status spo³eczno-ekonomiczny badanych, tym mniejsze by³o
spo¿ycie t³uszczów. Ró¿nica w spo¿yciu t³uszczów miêdzy badanymi ze skrajnych grup wyodrêbnionych na podstawie wskanika SES by³a znacz¹ca
i wynosi³a 1,8 pkt. Liczba badanych o najlepszym spo¿yciu t³uszczów wzros³a z 30,3% u osób o niskim SES do 37,8% u osób o wysokim SES, a liczba
osób o bardzo du¿ym spo¿yciu t³uszczów spad³a z 15,6% u osób o niskim
SES do 7,2% u osób o wysokim SES. Analogicznie, wiêcej badanych o wysokim SES (64,4%) ni¿ osób o przeciêtnym SES (59,7%) lub niskim SES
(51,4%) cechowa³o spo¿ycie t³uszczów, które oceniono jako odpowiednie
(poni¿ej 22 pkt).
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Ta b e l a 13
Urozmaicenie spożycia żywności, spożycie błonnika i tłuszczów w zależności
od sytuacji społeczno-ekonomicznej (SES) (średnia±odchylenie standardowe)

Wyróżniki

Ogółem

Niski SES

Przeciętny SES

Wysoki SES

1107

310

383

414

Urozmaicenie
(produktów/tydzień)

31,0±6,4
(7–48)

31,3±6,6
(10–48)

31,0±6,1
(7–47)

30,9±6,5
(15–48)

Spożycie błonnika (pkt)

17,0±4,5
(0–31)

16,9±4,6
(2–31)

17,0±4,5
(7–30)

17,1±4,6
(0–31)

Spożycie tłuszczów**** (pkt)

20,2±6,1
(2–41)

21,0±6,1a
(2–41)

20,6±5,8b
(5–38)

19,2±6,1a,b
(4–37)

Liczebność

****p<0,0001; () zakres minimum-maksimum; a-a,b-b – różnice istotne w wierszach przy
p<0,05

Zwi¹zek urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci z sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹ mia³ charakter tendencji, która wyra¿a³a siê mniejszym urozmaiceniem spo¿ycia ¿ywnoci przez osoby o wy¿szym SES. Ró¿nice statystycznie istotne wykazano wy³¹cznie w analizie rozk³adów, lecz nie potwierdzono
ró¿nic w wartociach rednich, tj. dla urozmaicenia wyra¿onego redni¹
liczb¹ produktów spo¿ywanych w ci¹gu tygodnia. Nieodpowiednie urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci (poni¿ej 20 produktów/tydzieñ) cechowa³o istotnie wiêcej osób o wysokim SES (6,2%) ni¿ osób o niskim SES (3,9%) i przeciêtnym SES (2,9%).
Wiele badañ wskazuje na korzystny wp³yw wysokiego statusu spo³eczno-ekonomicznego na spo¿ycie ¿ywnoci i zdrowie. Generalnie, w tzw. krajach cywilizacji zachodniej, ludzie nale¿¹cy do wy¿szej klasy spo³ecznej
i posiadaj¹cy wy¿szy poziom wykszta³cenia maj¹ tendencjê do bardziej prozdrowotnego od¿ywiania i stylu ¿ycia w porównaniu z ludmi o ni¿szym
SES mieszkaj¹cych w tym samym kraju, regionie lub rodowisku (de Irala-Estevez in. 2000; Drewnowski i in. 2004; Dochody i warunki ¿ycia... 2008;
Lopez-Azpiazu i in. 2003; Mazur 2007; Lallukka i in. 2007). Osoby te spo¿ywaj¹ wiêcej owoców, chudego miêsa, ryb, produktów zbo¿owych z pe³nego przemia³u i surowych warzyw oraz pij¹ wiêcej soków owocowych w porównaniu z pracownikami fizycznymi. Osoby o niskim SES spo¿ywaj¹
mniejsze iloci wielonienasyconych kwasów t³uszczowych oraz warzyw
i owoców, a ich diety maj¹ wiêksz¹ wartoæ energetyczn¹ (czêciowo z powodu wiêkszych wydatków energetycznych) oraz wiêksz¹ zawartoæ t³uszczu ogó³em i kwasów t³uszczowych nasyconych. Bardziej prawid³owe od¿ywianie osób o wy¿szym statusie spo³eczno-ekonomicznym wynika z ich
wiêkszej wiadomoci zdrowotnej i ³¹czy siê ze zdrowszym stylem ¿ycia, tj.
wiêksz¹ aktywnoci¹ fizyczn¹, unikaniem palenia i nadmiernej konsumpcji alkoholu (Blakely i in. 2004; Status materialny rodziny... 2007).
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Rys. 9. Rozkład urozmaicenia spożycia żywności w zależności od sytuacji
społeczno-ekonomicznej (SES) (% próby)
Objaśnienia: urozmaicenie spożycia żywności względnie małe £34 produktów/tydzień;
urozmaicenie spożycia żywności względnie duże >34 produktów/tydzień

Rys. 10. Rozkład spożycia błonnika w zależności od sytuacji społeczno-ekonomicznej
(SES) (% próby)
Objaśnienia: spożycie błonnika nieakceptowane <20 pkt; spożycie błonnika akceptowane
³20 pkt

Rys. 11. Rozkład spożycia tłuszczów w zależności od sytuacji społeczno-ekonomicznej
(SES) (% próby)
Objaśnienia: spożycie tłuszczów nieodpowiednie ³22 pkt; spożycie tłuszczów odpowiednie
<22 pkt
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Wed³ug koncepcji Drewnowskiego ludzie mniej zamo¿ni s¹ sk³onni zaspokajaæ swoje potrzeby pokarmowe ¿ywnoci¹ tañsz¹, ale o wiêkszej wartoci energetycznej (Drewnowski i in. 2004; Drewnowski, Specter 2004).
W rezultacie ich wybory sprowadzaj¹ siê do spo¿ywania ¿ywnoci o du¿ej
gêstoci energetycznej, tj. du¿ej zawartoci t³uszczu i cukru, poniewa¿ jest
to ¿ywnoæ relatywnie tania. Nale¿¹ do niej rafinowane produkty zbo¿owe, t³uszcze wydzielone, cukier i s³odycze. Koncepcja ta trafnie odzwierciedla tak¿e relacje cenowe w Polsce i wyjania ekonomiczne bariery prawid³owego od¿ywiania Polaków (Dochody i warunki ¿ycia 2008; Laskowski
2005; Oty³oæ, ¿ywienie 2006).
Ta b e l a 14
Rozkłady urozmaicenia spożycia żywności, spożycia błonnika i tłuszczów w zależności
od sytuacji społeczno-ekonomicznej (SES) (% próby)

Wyróżniki
Liczebność
Urozmaicenie*
nieodpowiednie1
wystarczające2
dobre3
bardzo dobre4
Spożycie błonnika
bardzo małe5
niewystarczające6
wystarczające7
Spożycie tłuszczów***
bardzo duże8
duże9
umiarkowanie duże10
prawidłowe11
najlepsze12

Ogółem
1107

Niski SES
310

Przeciętny SES
383

Wysoki SES
414

4,4
37,2
49,0
9,4

3,9
37,0
46,3
12,8

2,9
38,0
53,0
6,1

6,2
36,8
47,3
9,7

70,5
29,1
0,4

72,5
26,9
0,6

72,7
26,9
0,4

67,0
32,8
0,2

11,4
12,7
16,7

15,6
15,1
17,9

12,5
12,8
14,9

7,2
10,9
17,5

26,6
32,6

21,1
30,3

31,0
28,8

26,6
37,8

urozmaicenie: 1<20 produktów/tydzień; 220–29 produktów/tydzień; 330–39 produktów/
/tydzień; 4³40produktów/tydzień; spożycie błonnika: 5<20 pkt; 6 20–29 pkt; 7³30 pkt;
spożycie tłuszczów: 8>27 pkt; 925–27 pkt; 1022–24 pkt; 1118–21 pkt; 12<18 pkt; *p<0,05;
***p<0,001

Nasze badania dokumentuj¹ jedynie zwi¹zek miêdzy sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹ a spo¿yciem t³uszczów przez polskie dziewczêta i m³ode
kobiety. W tym zakresie obserwacje w³asne s¹ zgodne z literatur¹ przedmiotu. Zdziwienie budzi wykazany brak zale¿noci miêdzy sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹ a spo¿yciem b³onnika. Nale¿a³o oczekiwaæ, ¿e spo¿ycie b³onnika bêdzie tym wiêksze, im lepsza bêdzie sytuacja spo³eczno-ekonomiczna.
Wyjanienia nale¿y szukaæ w relacjach cenowych róde³ b³onnika. S¹ nimi
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produkty zbo¿owe z pe³nego przemia³u, nasiona rolin str¹czkowych oraz
warzywa i owoce. Warzywa i owoce s¹ ¿ywnoci¹ relatywnie drog¹, dlatego ich spo¿ycie jest zazwyczaj mniejsze od po¿¹danego, pomimo wysokich
preferencji dla tej ¿ywnoci (Drewnowski i in. 2004; Drewnowski, Specter
2004; W¹do³owska i in. 2008). Inne ród³a b³onnika  produkty zbo¿owe
z pe³nego przemia³u i nasiona rolin str¹czkowych  s¹ mniej atrakcyjne
pod wzglêdem smakowym, a dodatkowo produkty zbo¿owe mog¹ u odchudzaj¹cych siê dziewcz¹t i m³odych kobiet budziæ obawy zwi¹zane z ich wartoci¹ energetyczn¹.
¯adne z ograniczeñ w spo¿yciu ¿ywnoci stosowanych przez dziewczêta i m³ode kobiety nie zale¿a³o od sytuacji spo³eczno-ekonomicznej. Zaskakuj¹ce jest, ¿e brak ró¿nic zwi¹zanych z sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹
badanych dotyczy³ tak¿e stosowania ograniczeñ w spo¿yciu ¿ywnoci o du¿ej
zawartoci t³uszczu oraz t³uszczów. Wskazuje to, ¿e stwierdzone mniejsze
spo¿ycie t³uszczów przez dziewczêta i m³ode kobiety o lepszej sytuacji spo³eczno-ekonomicznej nie mia³o w ich przekonaniu statusu wiadomego samoograniczenia. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zmniejszanie spo¿ycia t³uszczów
przez dziewczêta i m³ode kobiety wraz z popraw¹ sytuacji spo³eczno-ekonomicznej ma charakter utrwalonego zachowania ¿ywieniowego.
Ta b e l a 15
Stosowanie ograniczeń w spożyciu żywności w zależności
od sytuacji społeczno-ekonomicznej (SES) (% próby)

Wyróżniki
Liczebność
Jakiekolwiek ograniczenia
w spożyciu żywności
Ograniczenia ilości żywności
Ograniczenia w spożyciu
cukru i słodyczy
żywności o dużej zawartości
tłuszczu
tłuszczów
pieczywa, kasz, makaronów,
ziemniaków
mięsa i wędlin
ryb
produktów mlecznych
surowych warzyw
surowych owoców
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Ogółem
1107

Niski SES
310

Przeciętny SES
383

Wysoki SES
414

30,5

28,8

31,3

31,0

27,9

26,7

28,2

28,7

23,7

20,2

25,8

24,3

22,4

18,8

24,1

23,6

21,3

17,7

21,8

23,5

12,0

10,7

13,4

11,6

11,3
6,2
5,5
2,5
1,4

9,7
7,4
5,0
1,9
0,6

11,8
5,8
7,4
2,4
2,1

12,1
5,7
4,1
3,0
1,3

3.4. Zależność między postawami względem żywności,
żywienia i zdrowia a zachowaniami żywieniowymi
Zwi¹zek postaw z zachowaniami jest przedmiotem wielu badañ i dyskusji, co wynika z faktu, ¿e postawy obserwowane i deklarowane tylko
czêciowo przek³adaj¹ siê na konkretne zachowania. Rozbie¿noci te wynikaj¹ przede wszystkim z tego, ¿e postawy maj¹ charakter z³o¿ony, a ich
sk³adowe czêsto wykluczaj¹ siê wzajemnie, np. mo¿na lubiæ dan¹ ¿ywnoæ,
a jednoczenie oceniaæ j¹ negatywnie pod wzglêdem ¿ywieniowym. O spo¿ywaniu tej ¿ywnoci w danej sytuacji mo¿e zdecydowaæ jedna z tych ocen,
podczas gdy w innej sytuacji czynnikiem decyduj¹cym bêdzie druga ocena.
W wyniku przeprowadzonych badañ nad mo¿liwoci¹ przewidywania
zachowania na podstawie postaw mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem
przyj¹æ, ¿e postawy s¹ tylko s³abo zwi¹zane z ujawnianymi zachowaniami
lub nie s¹ z nimi w ogóle zwi¹zane (Fazio, Zanna 1981). Na podstawie
metaanalizy stwierdzono, ¿e zwi¹zek miêdzy postaw¹ a zachowaniem okrela wysoce istotny wspó³czynnik korelacji r=0,38 (p<0,0001) (Kraus 1995).
O sile zwi¹zku miêdzy postaw¹ i zachowaniem mo¿e decydowaæ wiele czynników, w tym istotne znaczenie ma sam pomiar postawy. Zwi¹zek postawy
i zachowania jest potwierdzany, kiedy stosowany jest pomiar postaw i zachowania o równym stopniu specyficznoci (Ajzen, Fishbein 1997), np. bada
siê postawê wzglêdem spo¿ywania mleka i czêstotliwoæ spo¿ywania mleka. Zadawanie pytañ o postawê w sposób bardzo konkretny i jednoczenie
bezporednio odnosz¹cy siê do konkretnego obiektu, pozwala na stwierdzenie wiêkszej zgodnoci miêdzy postaw¹ i zachowaniem. Niemniej jednak badanie postaw ogólnych, tak¿e wobec ¿ywnoci, daje mo¿liwoæ przewidywania ogólnych wzorów zachowania.
Brak zwi¹zku miêdzy postaw¹ i zachowaniem mo¿e byæ zwi¹zany
z trudnociami w ujawnianiu postawy, które wynikaj¹ z tego, ¿e ludzie nie
zawsze chc¹ ukazywaæ swoje prawdziwe postawy b¹d nie zawsze s¹ wiadomi swoich postaw (Maison 2004). Dostêpnoæ postawy z pamiêci mo¿e
równie¿ odgrywaæ rolê w stopniu, do jakiego jednostka zachowuje siê zgodnie z postaw¹ (Fazio i in. 1989). Postawa jest wysoce dostêpna, jeli ocena
obiektu tej postawy przychodzi na myl szybko, prawie natychmiast, kiedy
tylko napotykany jest obiekt, co w przypadku ¿ywnoci raczej wskazuje na
du¿¹ dostêpnoæ postawy.
O trafnoci prognozowania zachowañ na podstawie postaw decyduje
m.in. minimalizacja wp³ywu innych czynników na deklarowane postawy
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i przejawiane zachowania, adekwatnoæ postawy i danego zachowania czy
si³a postawy. Zachowania zaprzeczaj¹ce deklarowanym postawom mog¹
byæ rezultatem oddzia³ywania innych czynników, np. ekonomicznych (cena)
czy spo³ecznych (presja grupowa). Pomiar postaw dotyczy najczêciej postaw deklarowanych, a wiêc zale¿nych od okolicznoci. Tak¿e zachowania
podlegaj¹ wp³ywom innych osób, np. urozmaicone ¿ywienie dziecka mo¿e
wynikaæ z dostêpnoci ¿ywnoci w domu. Podejmuj¹c jakie dzia³anie jednostka kieruje siê postaw¹, a tak¿e innymi czynnikami wewnêtrznymi, ale
równie¿ uwzglêdnia aktualn¹ sytuacjê.
Pozytywna postawa wzglêdem ¿ywienia nie decyduje o spo¿yciu prawid³owo skomponowanego posi³ku w danym dniu, np. ze wzglêdu na brak
dostêpu do odpowiednich produktów ¿ywnociowych, brak czasu na przygotowanie posi³ku itp. Natomiast pozytywna postawa wzglêdem ¿ywienia
jest dobrym wskanikiem prawid³owoci ¿ywienia w ogóle, co opisuje zasada uredniania wskazuj¹ca, ¿e wp³yw postaw na zachowania jest bardziej
widoczny wówczas, gdy bierze siê pod uwagê nie pojedyncze zachowanie
cz³owieka, ale jego przeciêtny, czyli uredniony sposób dzia³ania w d³u¿szej perspektywie czasowej (Myers 2003). Takie podejcie do zwi¹zku postawy z zachowaniami ¿ywieniowymi przyjêto w prezentowanym badaniu, gdy¿ urozmaicenie, spo¿ycie b³onnika oraz t³uszczów by³o mierzone
nie jako pojedyncze zachowanie, ale efekt uwzglêdnienia spo¿ycia ró¿nych
produktów bêd¹cych ród³em danego sk³adnika lub wiadcz¹cych o urozmaiceniu spo¿ycia ¿ywnoci.
Im bardziej pozytywn¹ postawê wzglêdem ¿ywnoci light reprezentowa³y
osoby uczestnicz¹ce w badaniu, tym wiêcej spo¿ywa³y b³onnika (tab. 16). Mimo
¿e istotna statystycznie ró¿nica w spo¿yciu b³onnika dotyczy³a tylko dwóch
skrajnych postaw wzglêdem ¿ywnoci light, czyli negatywnej i pozytywnej, to wskazana powy¿ej tendencja jest zauwa¿alna. Bez wzglêdu na
prezentowan¹ postawê, rednie spo¿ycie b³onnika by³o na poziomie nieakceptowanym, tj. poni¿ej 20 pkt. Pozytywna postawa wzglêdem ¿ywnoci
light sprzyja³a zatem bardziej prawid³owemu spo¿yciu b³onnika, ale nie
gwarantowa³a uzyskania poziomu akceptowanego spo¿ycia tego sk³adnika. Zwi¹zek miêdzy postaw¹ wzglêdem ¿ywnoci light i spo¿yciem b³onnika nie mo¿e byæ interpretowany w kategoriach zale¿noci bezporedniej.
Nale¿y raczej przypuszczaæ, ¿e osoby o bardziej pozytywnym stosunku
wzglêdem tej ¿ywnoci wykazuj¹ wiêksze zainteresowanie sk³adem ¿ywnoci, co pozwala im tak¿e kontrolowaæ iloæ b³onnika w diecie. Wyjaniaj¹c
ten zwi¹zek, nale¿y tak¿e odwo³aæ siê do specyfiki niektórych produktów
o obni¿onej kalorycznoci, co uzyskuje siê poprzez wykorzystanie dodatku
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b³onnika. W ten sposób pozytywna postawa wzglêdem ¿ywnoci light, sprzyjaj¹ca spo¿ywaniu ¿ywnoci o obni¿onej kalorycznoci, mo¿e sprzyjaæ zwiêkszonemu spo¿yciu b³onnika.
Ta b e l a 16
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem żywności light
(średnia±odchylenie standardowe)

Wyróżniki

Ogółem

Postawy względem żywności light
negatywna

neutralna

1107

222

829

56

Urozmaicenie
(produktów/tydzień)

31,0±6,4
(7-48)

30,3±6,3
(1348)

31,2±6,4
(748)

31,7±6,7
(1848)

Spożycie błonnika* (pkt)

17,0±4,5
(0-31)

16,4±4,4a
(527)

17,0±4,5
(031)

18,1±4,7a
(731)

Spożycie tłuszczów (pkt)

20,2±6,1
(2-41)

19,5±6,2
(537)

20,5±6,0
(241)

19,2±5,6
(832)

Liczebność

pozytywna

*p<0,05; () zakres minimum-maksimum; a-a – różnice istotne w wierszach przy p<0,05

W przypadku pozosta³ych ocenianych sk³adowych sposobu ¿ywienia,
tj. urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci i spo¿ycia t³uszczów nie stwierdzono
istotnych statystycznie ró¿nic miêdzy rednimi wartociami wyra¿aj¹cymi
te wskaniki w poszczególnych grupach wyodrêbnionych ze wzglêdu na
postawy wzglêdem ¿ywnoci light. Tylko nieznacznie wy¿sze oceny urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci uzyska³y osoby z neutraln¹ i pozytywn¹ postaw¹ wzglêdem ¿ywnoci light w porównaniu z postaw¹ negatywn¹, przy
czym rednia wartoæ tych wskaników nie przekracza³a progu wzglêdnie
du¿ego urozmaicenia, czyli by³a mniejsza ni¿ 34 produkty/tydzieñ. Spo¿ycie t³uszczów równie¿ nie wykazywa³o istotnych statystycznie ró¿nic w grupach osób wyodrêbnionych ze wzglêdu na postawê wzglêdem ¿ywnoci
light, ale uzyskane wartoci punktowe w przypadku wszystkich typów postaw by³y ni¿sze ni¿ 22, czyli mo¿na je uznaæ za odpowiednie. Brak istotnych statystycznie ró¿nic w spo¿yciu t³uszczów po uwzglêdnieniu postawy
wzglêdem ¿ywnoci light jest zaskakuj¹cy i jednoczenie potwierdza s³abe
zale¿noci miêdzy postaw¹ i zachowaniem, odnotowywane w literaturze
przedmiotu. Nie zosta³o potwierdzone za³o¿enie, ¿e zainteresowanie ¿ywnoci¹ light, której ni¿sza wartoæ energetyczna jest osi¹gana m.in. przez
obni¿on¹ zawartoæ t³uszczu, ³¹czy siê z ma³¹ konsumpcj¹ produktów zawieraj¹cych t³uszcz.
Nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie w rozk³adzie odpowiedzi
dotycz¹cych poziomu urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci, spo¿ycia b³onnika oraz
t³uszczów po uwzglêdnieniu postaw wzglêdem ¿ywnoci light (tab. 17).
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Pomimo braku istotnych ró¿nic wród osób reprezentuj¹cych postawê neutraln¹ i pozytywn¹ odnotowano wiêkszy odsetek osób, których spo¿ycie
¿ywnoci charakteryzowa³o siê wiêkszym urozmaiceniem (dobre i bardzo dobre) oraz bardziej prawid³owym spo¿yciem b³onnika (niewystarczaj¹cym i wystarczaj¹cym) w porównaniu z osobami wykazuj¹cymi
negatywn¹ postawê wobec ¿ywnoci light. W przypadku spo¿ycia t³uszczów najwiêcej osób z pozytywn¹ postaw¹ wobec tej ¿ywnoci charakteryzowa³o najbardziej prawid³owe (najlepsze) spo¿ycie tego sk³adnika.
Podobny rozk³ad stwierdzono równie¿ w przypadku ocen okrelaj¹cych
te wskaniki jako akceptowane lub odpowiednie (rys. 1214). Wiêkszy
odsetek osób zarówno z pozytywn¹, jak i negatywn¹ postaw¹ wzglêdem
¿ywnoci light charakteryzowa³o bardziej prawid³owe spo¿ycie t³uszczów
(poni¿ej 18 pkt) ni¿ osób z neutraln¹ postaw¹, ale nie by³a to ró¿nica istotna statystycznie.
Ta b e l a 17
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem żywności light
(% próby)

Wyróżniki
Liczebność
Urozmaicenie
nieodpowiednie1
wystarczające2
dobre3
bardzo dobre4
Spożycie błonnika
bardzo małe5
niewystarczające6
wystarczające7
Spożycie tłuszczów
bardzo duże8
duże9
umiarkowanie duże10
prawidłowe11
najlepsze12

Ogółem
1107

Postawy względem żywności light
negatywna
neutralna
pozytywna
222
829
56

4,4
37,2
49,0
9,4

5,4
43,2
43,7
7,7

4,0
36,2
50,0
9,8

6,5
28,2
55,9
9,4

70,5
29,1
0,4

74,1
25,9
0,0

69,7
29,9
0,4

68,6
30,3
1,1

11,4
12,7
16,7
26,6
32,6

8,3
14,2
17,0
21,2
39,3

12,4
12,5
16,8
28,3
30,0

8,2
11,1
14,8
22,4
43,5

urozmaicenie: 1<20 produktów/tydzień; 220–29 produktów/tydzień; 330–39 produktów/
/tydzień; 4³40 produktów/tydzień; spożycie błonnika: 5<20 pkt; 620–29 pkt; 7³30 pkt;
spożycie tłuszczów: 8>27 pkt; 925–27 pkt; 1022–24 pkt; 1118-21 pkt; 12<18 pkt
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Rys. 12. Rozkład urozmaicenia spożycia żywności w zależności od postaw
względem żywności light (% próby)
Objaśnienia: urozmaicenie spożycia żywności względnie małe £34 produktów/tydzień;
urozmaicenie spożycia żywności względnie duże >34 produktów/tydzień

Rys. 13. Rozkład spożycia błonnika w zależności od postaw względem żywności light
(% próby)
Objaśnienia: spożycie błonnika nieakceptowane <20 pkt; spożycie błonnika akceptowane
³20 pkt

Rys. 14. Rozkład spożycia tłuszczów w zależności od postaw względem żywności light
(% próby)
Objaśnienia: spożycie tłuszczów nieodpowiednie ³22 pkt; spożycie tłuszczów odpowiednie
<22 pkt
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Nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie w wystêpowaniu zachowañ polegaj¹cych na stosowaniu ró¿nego rodzaju ograniczeñ w spo¿yciu
¿ywnoci w grupach wyodrêbnionych na podstawie postawy wzglêdem
¿ywnoci light (tab. 18). Taki rezultat nie znajduje potwierdzenia w innych badaniach, z których wynika, ¿e stosowanie ograniczeñ czêsto ³¹czy
siê z ni¿szym spo¿yciem energii i zmniejszon¹ konsumpcj¹ t³uszczów (Wardle i in. 1997). Mo¿na zatem oczekiwaæ, ¿e pozytywna postawa wobec ¿ywnoci o obni¿onej wartoci energetycznej ³¹czy siê z ograniczeniami w spo¿yciu ¿ywnoci przynajmniej niektórych grup ¿ywnoci, a zw³aszcza
¿ywnoci wysokoenergetycznej. W badaniu Roininen, Tuorila (1999) potwierdzono tak¹ zale¿noæ, ale by³a ona s³absza ni¿ po uwzglêdnieniu zainteresowania zdrowiem.
Ta b e l a 18
Wybrane zachowania żywieniowe a postawy badanych względem żywności light
(% próby)

Wyróżniki
Liczebność
Jakiekolwiek ograniczenia
w spożyciu żywności
Ograniczenia ilości żywności
Ograniczenia w spożyciu
cukru i słodyczy
żywności o dużej zawartości
tłuszczu
tłuszczów
pieczywa, kasz, makaronów,
ziemniaków
mięsa i wędlin
ryb
produktów mlecznych
surowych warzyw
surowych owoców

Ogółem
1107

Postawy względem żywności light
negatywna
neutralna
pozytywna
222
829
56

30,5

30,2

30,7

28,7

27,9

27,2

28,2

27,4

23,7

23,6

23,6

25,1

22,4

21,8

22,6

22,2

21,3

21,4

21,0

25,1

12,0

10,6

12,1

14,9

11,3
6,2
5,5
2,5
1,4

11,2
7,6
4,2
1,5
1,1

11,4
5,8
5,6
2,9
1,5

10,8
6,7
9,2
0,0
0,0

Postawy badanych dziewcz¹t i kobiet wzglêdem ¿ywnoci naturalnej
istotnie statystycznie ró¿nicowa³y spo¿ycie b³onnika i t³uszczów wyra¿one
w postaci punktów, podczas gdy nie wykazano istotnych ró¿nic w urozmaiceniu spo¿ycia ¿ywnoci (tab. 19). Tylko nieznacznie wiêkszym urozmaiceniem wyró¿nia³y siê osoby z pozytywn¹ postaw¹ wobec ¿ywnoci naturalnej. Osoby te charakteryzowa³o natomiast istotnie wiêksze, ni¿ w przypadku
pozosta³ych osób, spo¿ycie b³onnika, za im bardziej pozytywn¹ postawê
wzglêdem ¿ywnoci naturalnej prezentowa³a osoba, tym wskanik opisuj¹cy spo¿ycie t³uszczów by³ ni¿szy, czyli spo¿ycie to by³o bardziej prawid³owe.
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Ta b e l a 19
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem żywności naturalnej
(średnia±odchylenie standardowe)

Wyróżniki
Liczebność
Urozmaicenie
(produktów/tydzień)
Spożycie błonnika** (pkt)
Spożycie tłuszczów**** (pkt)

Ogółem
1107
31,0±6,4
(7–48)
17,0±4,5
(0-31)
20,2±6,1
(2–41)

Postawy względem żywności naturalnej
negatywna
48
30,9±7,0
(1548)
16,4±4,6a
(531)
22,7±7,1a,b
(1237)

neutralna
828
30,9±6,4
(748)
16,7±4,6
(031)
20,5±5,9a,c
(441)

pozytywna
231
31,4±6,2
(1347)
17,9±4,4a
(428)
18,7±6,2b,c
(236)

**p<0,01; ****p<0,0001; () zakres minimum-maksimum; a-a,b-b,… – różnice istotne
w wierszach przy p<0,05

Im bardziej pozytywn¹ postawê wzglêdem ¿ywnoci naturalnej reprezentowano, tym istotnie statystycznie wiêcej osób charakteryzowa³o spo¿ycie t³uszczów okrelone jako najlepsze lub odpowiednie (tab. 20, rys. 17).
Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie ró¿nic w odniesieniu do
pozosta³ych wyró¿ników sposobu ¿ywienia (rys. 1516).
Ta b e l a 20
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem żywności naturalnej
(% próby)

Wyróżniki
Liczebność
Urozmaicenie
nieodpowiednie1
wystarczające2
dobre3
bardzo dobre4
Spożycie błonnika
bardzo małe5
niewystarczające6
wystarczające7
Spożycie tłuszczów**
bardzo duże8
duże9
umiarkowanie duże10
prawidłowe11
najlepsze12

Ogółem
1107

Postawy względem żywności naturalnej
negatywna
neutralna
pozytywna
48
828
231

4,4
37,2
49,0
9,4

6,1
34,2
51,1
8,6

4,8
36,8
49,4
9,0

2,7
39,4
47,2
10,7

70,5
29,1
0,4

72,7
26,0
1,3

71,8
27,8
0,4

65,3
34,7
0,0

11,4
12,7
16,7
26,6
32,6

24,2
16,8
11,2
20,2
27,6

12,0
12,7
17,5
27,1
30,7

6,6
12,2
15,0
25,9
40,3

urozmaicenie: 1<20 produktów/tydzień; 220–29 produktów/tydzień; 330–39 produktów/
/tydzień; 4³40 produktów/tydzień; spożycie błonnika: 5<20 pkt; 620–29 pkt; 7³30 pkt;
spożycie tłuszczów: 8>27 pkt; 925–27 pkt; 1022–24 pkt; 1118–21 pkt; 12<18 pkt; **p<0,01
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Rys. 15. Rozkład urozmaicenia spożycia żywności w zależności od postaw
względem żywności naturalnej (% próby)
Objaśnienia: urozmaicenie spożycia żywności względnie małe £34 produktów/tydzień;
urozmaicenie spożycia żywności względnie duże >34 produktów/tydzień

Rys. 16. Rozkład spożycia błonnika w zależności od postaw
względem żywności naturalnej (% próby)
Objaśnienia: spożycie błonnika nieakceptowane <20 pkt; spożycie błonnika akceptowane
³20 pkt

Rys. 17. Rozkład spożycia tłuszczów w zależności od postaw
względem żywności naturalnej (% próby)
Objaśnienia: spożycie tłuszczów nieodpowiednie ³22 pkt; spożycie tłuszczów odpowiednie
<22 pkt

60

Postawa wzglêdem ¿ywnoci naturalnej ró¿nicowa³a istotnie statystycznie stosowanie ograniczeñ w spo¿yciu poszczególnych grup ¿ywnoci,
z wyj¹tkiem spo¿ycia surowych owoców i produktów mlecznych oraz surowych warzyw (tab. 21). Z innych badañ wynika, ¿e osoby z pozytywn¹
postaw¹ wzglêdem ¿ywnoci naturalnej spo¿ywaj¹ wiêcej owoców i warzyw w porównaniu z ¿ywnoci¹ przetworzon¹, co znalaz³o potwierdzenie
w braku ró¿nic w stosowaniu ograniczeñ wobec tych produktów i wiêkszych ograniczeniach w przypadku pozosta³ych grup produktów ¿ywnociowych (Roininen, Tuorila 1999; Steptoe i in. 1995).
Im bardziej pozytywn¹ postaw¹ wzglêdem ¿ywnoci naturalnej charakteryzowa³y siê uczestnicz¹ce w badaniu dziewczêta i m³ode kobiety, tym
wiêkszy by³ odsetek wskazañ informuj¹cych o stosowaniu ograniczeñ
w spo¿yciu iloci ¿ywnoci oraz spo¿yciu cukru i s³odyczy, ¿ywnoci o du¿ej
zawartoci t³uszczu, t³uszczów, pieczywa, kasz, makaronów i ziemniaków,
miêsa i wêdlin, ryb. Ró¿nice w odsetkach wskazañ miêdzy osobami z postaw¹ negatywn¹ i pozytywn¹ wzglêdem ¿ywnoci naturalnej by³y na poziomie 34 razy wy¿szym wród tych ostatnich, a w przypadku ograniczeñ
w spo¿yciu cukru i s³odyczy odnotowano 5,5 razy wiêksz¹ liczbê wskazañ.
Ta b e l a 21
Wybrane zachowania żywieniowe a postawy badanych względem żywności naturalnej
(% próby)

Wyróżniki

Ogółem

Liczebność
Jakiekolwiek ograniczenia
w spożyciu żywności****
Ograniczenia ilości żywności****
Ograniczenia w spożyciu
cukru i słodyczy****
żywności o dużej zawartości
tłuszczu****
tłuszczów****
pieczywa, kasz, makaronów,
ziemniaków***
mięsa i wędlin**
ryb*
produktów mlecznych
surowych warzyw

1107

surowych owoców

Postawy względem żywności naturalnej
negatywna
neutralna
pozytywna
48
828
231

30,5

17,4

28,0

42,4

27,9

14,1

25,6

39,1

23,7

6,4

21,5

35,1

22,4

9,6

19,3

36,4

21,3

11,1

18,2

34,4

12,0

4,5

10,3

19,3

11,3
6,2
5,5
2,5

4,7
3,0
0,0
0,0

9,9
5,5
5,4
2,5

17,9
9,6
7,1
3,1

1,4

0,0

1,6

0,8

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001

61

Postawy badanych wzglêdem s³odyczy, wyra¿aj¹ce po¿¹danie s³odyczy, nie ró¿nicowa³y istotnie statystycznie spo¿ycia b³onnika (tab. 22). Najmniejsze urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci, wyra¿one najni¿sz¹ wartoci¹
redni¹ uzyskanych punktów, stwierdzono wród osób z negatywn¹ postaw¹, a najwiêksze z pozytywn¹ postaw¹ wzglêdem s³odyczy i by³y to ró¿nice
istotne statystycznie. Osoby z neutraln¹ postaw¹ wykazywa³y ró¿nice
w urozmaiceniu spo¿ycia ¿ywnoci w stosunku do osób z negatywn¹ postaw¹. Bardziej pozytywnym postawom wzglêdem s³odyczy towarzyszy³a wy¿sza rednia liczba punktów opisuj¹ca spo¿ycie t³uszczów, co wskazuje na
wiêksze spo¿ycie t³uszczów.
Ta b e l a 22
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem słodyczy
(średnia±odchylenie standardowe)

Wyróżniki
Liczebność
Urozmaicenie*
(produktów/tydzień)
Spożycie błonnika (pkt)
Spożycie tłuszczów**** (pkt)

Ogółem
1107
31,0±6,4
(7–48)
17,0±4,5
(0–31)
20,2±6,1
(2–41)

Postawy względem słodyczy
negatywna
neutralna
pozytywna
69
497
541
30,9±6,4a
31,4±6,3b
29,1±6,9a,b
(1542)
(1448)
(748)
16,6±4,5
17,0±4,6
17,0±4,5
(727)
(031)
(231)
19,5±5,7a,c
21,2±6,2b,c
17,5±5,7a,b
(231)
(436)
(441)

*p<0,05; ****p<0,0001; () zakres minimum-maksimum; a-a,b-b,… – różnice istotne
w wierszach przy p<0,05

Potwierdzeniem ró¿nic w wartociach rednich wyra¿aj¹cych spo¿ycie
t³uszczów w poszczególnych grupach wyodrêbnionych ze wzglêdu na postawy wzglêdem s³odyczy jest zró¿nicowanie poszczególnych ocen wyra¿aj¹cych wielkoæ spo¿ycia i jego ocenê. Im bardziej pozytywna postawa wzglêdem s³odyczy charakteryzowa³a badanych, tym istotnie statystycznie
wiêkszy by³ odsetek wskazañ opisuj¹cych spo¿ycie t³uszczów jako bardzo
du¿e, du¿e i umiarkowanie du¿e, a mniejszy odsetek wskazañ prawid³owych i najlepszych (tab. 23). W grupie osób z pozytywn¹ postaw¹
wzglêdem tej grupy ¿ywnoci odnotowano najni¿szy odsetek osób charakteryzuj¹cych siê odpowiednim spo¿yciem t³uszczów, w porównaniu z pozosta³ymi osobami (rys. 20), co znajduje potwierdzenie w wynikach badañ
Zandstry i in. (2001). Rozk³ad ocen opisuj¹cych spo¿ycie b³onnika, podobnie jak w przypadku urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci, nie wykazywa³ ró¿nic istotnych statystycznie w grupach charakteryzuj¹cych siê ró¿nymi postawami wzglêdem s³odyczy (tab. 23, rys. 18, 19).

62

Ta b e l a 23
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem słodyczy (% próby)

Wyróżniki

Ogółem

Liczebność
Urozmaicenie
nieodpowiednie1
wystarczające2
dobre3
bardzo dobre4
Spożycie błonnika
bardzo małe5
niewystarczające6
wystarczające7
Spożycie tłuszczów****
bardzo duże8
duże9

1107

umiarkowanie duże10
prawidłowe11
najlepsze12

Postawy względem słodyczy
negatywna
neutralna
pozytywna
69
497
541

4,4
37,2
49,0
9,4

9,0
47,0
36,5
7,5

4,7
37,9
48,4
9,0

3,6
35,4
51,1
9,9

70,5
29,1
0,4

74,7
25,3
0,0

69,6
30,0
0,4

70,8
28,8
0,4

11,4
12,7

5,3
3,1

8,3
10,3

15,0
16,2

16,7
26,6
32,6

13,3
30,3
48,0

16,5
28,1
36,8

17,4
24,7
26,7

urozmaicenie: 1<20 produktów/tydzień; 220–29 produktów/tydzień; 330–39 produktów/tydzień; 4³40 produktów/tydzień; spożycie błonnika: 5<20 pkt; 620–29 pkt; 7³30 pkt; spożycie tłuszczów: 8>27 pkt; 925–27 pkt; 1022–24 pkt; 1118–21 pkt; 12<18 pkt; ****p<0,0001

Ta b e l a 24
Wybrane zachowania żywieniowe a postawy badanych względem słodyczy (% próby)

Wyróżniki

Ogółem

Liczebność
Jakiekolwiek ograniczenia
w spożyciu żywności**
Ograniczenia ilości żywności*
Ograniczenia w spożyciu
cukru i słodyczy****
żywności o dużej zawartości
tłuszczu*
tłuszczów
pieczywa, kasz, makaronów,
ziemniaków
mięsa i wędlin*

1107

ryb
produktów mlecznych****
surowych warzyw*
surowych owoców

Postawy względem słodyczy
negatywna
neutralna
pozytywna
69
497
541

30,5

41,2

33,4

26,5

27,9

34,4

30,6

24,7

23,7

39,9

27,2

18,3

22,4

29,7

24,7

19,4

21,3

27,8

23,4

18,5

12,0

15,5

12,3

11,2

11,3

19,2

12,3

9,5

6,2
5,5
2,5
1,4

7,4
18,2
5,5
2,9

5,0
6,2
3,4
1,5

7,2
3,3
1,3
1,1

*p<0,05; **p<0,01; ****p<0,0001
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Rys. 18. Rozkład urozmaicenia spożycia żywności w zależności od postaw względem
słodyczy (% próby)
Objaśnienia: urozmaicenie spożycia żywności względnie małe £34 produktów/tydzień;
urozmaicenie spożycia żywności względnie duże >34 produktów/tydzień

Rys. 19. Rozkład spożycia błonnika w zależności od postaw względem słodyczy
(% próby)
Objaśnienia: spożycie błonnika nieakceptowane <20 pkt; spożycie błonnika akceptowane
³20 pkt

Rys. 20. Rozkład spożycia tłuszczów w zależności od postaw względem słodyczy
(% próby)
Objaśnienia: spożycie tłuszczów nieodpowiednie ³22 pkt; spożycie tłuszczów odpowiednie
<22 pkt
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Osoby reprezentuj¹ce pozytywn¹ postawê wzglêdem s³odyczy stanowi³y istotnie statystycznie najmniejszy odsetek osób stosuj¹cych jakiekolwiek ograniczenia w spo¿yciu ¿ywnoci, tak¿e ograniczenia w spo¿yciu iloci ¿ywnoci, w spo¿yciu cukru i s³odyczy, miêsa i wêdlin, surowych warzyw,
produktów mlecznych oraz w spo¿yciu ¿ywnoci o du¿ej zawartoci t³uszczu (tab. 24). Tego rodzaju ograniczenia by³y stosowane przez istotnie statystycznie najwiêkszy odsetek dziewcz¹t i m³odych kobiet o negatywnej
postawie wzglêdem s³odyczy. Nie stwierdzono natomiast istotnych ró¿nic
w wystêpowaniu ograniczeñ dotycz¹cych spo¿ycia pieczywa, kasz, makaronów i ziemniaków, ponadto ryb, surowych owoców i t³uszczów.
Na podstawie przedstawionych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e postawy dziewcz¹t i m³odych kobiet wobec wybranych grup ¿ywnoci, tj. ¿ywnoci light, naturalnej i s³odyczy, które mog¹ warunkowaæ zachowania ¿ywieniowe ze wzglêdu na poredni¹, ale równie¿ bezporedni¹ spójnoæ
postawy i zachowania, jak ma to miejsce w przypadku ¿ywnoci light
i spo¿ycia t³uszczów, wykazywa³y zró¿nicowany zwi¹zek z ocenianymi wskanikami sposobu ¿ywienia. Zdecydowanie najwiêcej istotnych statystycznie
zale¿noci stwierdzono w przypadku postaw wzglêdem ¿ywnoci naturalnej
oraz wzglêdem s³odyczy i ocenianych wskaników. Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e bardziej pozytywne postawy wobec ¿ywnoci naturalnej sprzyja³y
bardziej prawid³owemu spo¿yciu t³uszczów oraz b³onnika. Im bardziej pozytywn¹ postawê wzglêdem tej ¿ywnoci reprezentowa³y badane osoby, tym
wiêcej by³o wskazañ informuj¹cych o stosowaniu jakichkolwiek ograniczeñ
w spo¿yciu ¿ywnoci, w iloci spo¿ywanej ¿ywnoci, w spo¿yciu cukru
i s³odyczy, ponadto pieczywa, kasz, makaronów i ziemniaków, ale tak¿e
ryb, miêsa i wêdlin, t³uszczów oraz ¿ywnoci o du¿ej zawartoci t³uszczu.
W przypadku postaw wzglêdem s³odyczy, zale¿noæ miêdzy prezentowan¹ postaw¹ a stosowanymi ograniczeniami by³a odwrotna, czyli im bardziej pozytywn¹ postawê wzglêdem s³odyczy reprezentowa³y badane osoby, tym mniej by³o wskazañ informuj¹cych o stosowaniu jakichkolwiek
ograniczeñ w spo¿yciu ¿ywnoci, w iloci spo¿ywanej ¿ywnoci, w spo¿yciu
cukru i s³odyczy, miêsa i wêdlin, surowych warzyw, produktów mlecznych,
t³uszczów oraz ¿ywnoci o du¿ej zawartoci t³uszczu. Spo¿ycie b³onnika
nie wykazywa³o istotnie statystycznego zwi¹zku z postaw¹ wzglêdem s³odyczy, zarówno w odniesieniu do wartoci rednich punktów, jak i odsetka
osób charakteryzuj¹cych siê okrelonym poziomem spo¿ycia tego sk³adnika pokarmowego.
Najmniej istotnych statystycznie zale¿noci miêdzy ocenianymi wyró¿nikami sposobu ¿ywienia a postaw¹ wykazano w przypadku postaw wzglê65

dem ¿ywnoci light. Okaza³o siê, ¿e osoby wykazuj¹ce pozytywn¹ postawê
wzglêdem tej ¿ywnoci, w stosunku do osób z postaw¹ negatywn¹, charakteryzowa³o wiêksze spo¿ycie b³onnika. Nie stwierdzono istotnych statystycznie ró¿nic w rozk³adzie populacji ze wzglêdu na zakresy punktów dla poszczególnych wyró¿ników sposobu ¿ywienia, a jedyne istotne statystycznie
ró¿nice stwierdzono w przypadku stosowania ograniczeñ w spo¿yciu produktów mlecznych. Brak istotnych statystycznie ró¿nic w spo¿yciu t³uszczów
jest zaskakuj¹cy. Mo¿na by³o oczekiwaæ, ¿e stosunek wobec ¿ywnoci light
bêdzie wykazywa³ zwi¹zek z zachowaniami zwi¹zanymi ze spo¿ywaniem
¿ywnoci zawieraj¹cej t³uszcz, ale nie zosta³o to potwierdzone w badaniu.
O postawach wzglêdem ¿ywnoci light i naturalnej w istotnym stopniu
decyduje komponent poznawczy postawy, czyli wiedza o tej ¿ywnoci, jej
w³aciwociach i wp³ywie na funkcjonowanie organizmu. W przypadku
postawy wobec s³odyczy ujawnia siê zarówno wp³yw komponentu poznawczego, jak i afektywnego, czyli emocji. Po¿¹danie s³odyczy jest efektem ujawnienia siê pozytywnych emocji pod wp³ywem s³odyczy, wówczas czynnik afektywny przyci¹ga do tych produktów (Je¿ewska-Zychowicz 2011). Komponent
emocjonalny, jako dominuj¹cy w tworzeniu postawy wobec ¿ywnoci, ujawnia siê szczególnie silnie w przypadku postaw wzglêdem ¿ywnoci, która jest
traktowana przede wszystkim w kategoriach nagrody czy przyjemnoci.
Osoby reprezentuj¹ce negatywn¹ postawê wzglêdem ¿ywnoci stosowanej w formie nagrody charakteryzowa³o istotnie mniejsze urozmaicenie
spo¿ycia ¿ywnoci w porównaniu z pozosta³ymi, podczas gdy nie zauwa¿ono istotnych ró¿nic w urozmaiceniu spo¿ycia ¿ywnoci w przypadku osób
z postaw¹ neutraln¹ i pozytywn¹ (tab. 25). Im bardziej pozytywn¹ postawê
wzglêdem ¿ywnoci stosowanej w formie nagrody prezentowa³y dziewczêta i m³ode kobiety, tym istotnie statystycznie wiêksza by³a wartoæ rednia
wyra¿aj¹ca spo¿ycie t³uszczów. Spo¿ycie b³onnika nie wykazywa³o istotnych statystycznie ró¿nic po uwzglêdnieniu postawy wzglêdem nagradzania ¿ywnoci¹.
Istotne statystycznie ró¿nice w spo¿yciu t³uszczów i urozmaiceniu spo¿ycia ¿ywnoci po uwzglêdnieniu postawy wzglêdem ¿ywnoci jako nagrody wykazano tak¿e w przypadku rozk³adu liczby punktów, wyra¿aj¹cych poszczególne poziomy tych wskaników sposobu ¿ywienia (tab. 26, rys. 2123).
Osoby akceptuj¹ce ¿ywnoæ w formie nagrody, czyli maj¹ce pozytywn¹ postawê, charakteryzowa³o wiêksze urozmaicenie (istotnie mniejszy udzia³
wskazañ nieodpowiednie i wystarczaj¹ce, a wiêkszy udzia³ dobre i bardzo dobre) w porównaniu z osobami reprezentuj¹cymi negatywn¹ postawê wzglêdem ¿ywnoci jako nagrody.
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Ta b e l a 25
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem żywności
postrzeganej jako nagroda (średnia±odchylenie standardowe)
Wyróżniki
Liczebność
Urozmaicenie****
(produktów/tydzień)
Spożycie błonnika (pkt)
Spożycie tłuszczów**** (pkt)

Ogółem
1107
31,0±6,4
(7–48)
17,0±4,5
(0–31)
20,2±6,1
(2–41)

Postawy względem żywności jako nagrody
negatywna
neutralna
pozytywna
409
606
92
29,9±6,3a,b
31,8±6,4a
31,4±6,2b
(1347)
(748)
(1542)
16,9±4,4
17,1±4,6
16,8±4,8
(527)
(031)
(428)
18,7±6,0a,b
20,8±5,8a,c
22,8±6,2b,c
(241)
(437)
(938)

****p<0,0001; () zakres minimum-maksimum; a-a,b-b,… – różnice istotne w wierszach
przy p<0,05

Jednoczenie osoby akceptuj¹ce ¿ywnoæ w formie nagrody charakteryzowa³o wiêksze spo¿ycie t³uszczów (istotnie najwiêkszy udzia³ wskazañ
bardzo du¿e, du¿e i umiarkowanie du¿e, a najmniejszy udzia³ prawid³owe i najlepsze) w porównaniu z osobami reprezentuj¹cymi negatywn¹ postawê wzglêdem ¿ywnoci jako nagrody. U ponad dwukrotnie wiêkszej liczby osób z pozytywn¹ postaw¹ ni¿ z postaw¹ negatywn¹ stwierdzono
nieodpowiednie spo¿ycie t³uszczów.
Ta b e l a 26
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem żywności
postrzeganej jako nagroda (% próby)
Wyróżniki

Ogółem

Postawy względem żywności jako nagrody
negatywna
neutralna
pozytywna
409
606
92

Liczebność

1107

Urozmaicenie**
nieodpowiednie1
wystarczające2
dobre3

4,4
37,2
49,0

5,9
44,6
41,7

3,4
33,4
52,9

4,8
29,7
55,7

9,4

7,8

10,3

9,8

70,5
29,1

69,2
30,8

71,7
27,6

68,2
31,8

bardzo dobre4
Spożycie błonnika
bardzo małe5
niewystarczające6
wystarczające7
Spożycie tłuszczów****
bardzo duże8
duże9

0,4

0,0

0,7

0,0

11,4
12,7

5,9
10,7

13,6
12,9

21,4
21,1

umiarkowanie duże10
prawidłowe11
najlepsze12

16,7
26,6
32,6

13,3
28,8
41,3

18,6
27,0
27,9

19,5
13,8
24,2

urozmaicenie: 1<20 produktów/tydzień; 220–29 produktów/tydzień; 330–39 produktów/
/tydzień; 4³40 produktów/tydzień; spożycie błonnika: 5<20 pkt; 620–29 pkt; 7³30 pkt;
spożycie tłuszczów: 8>27 pkt; 925–27 pkt; 1022–24 pkt; 1118–21 pkt; 12<18 pkt; **p<0,01;
****p<0,0001
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Rys. 21. Rozkład urozmaicenia spożycia żywności w zależności od postaw względem
żywności postrzeganej jako nagroda (% próby)
Objaśnienia: urozmaicenie spożycia żywności względnie małe £34 produktów/tydzień;
urozmaicenie spożycia żywności względnie duże >34 produktów/tydzień

Rys. 22. Rozkład spożycia błonnika w zależności od postaw względem żywności
postrzeganej jako nagroda (% próby)
Objaśnienia: spożycie błonnika nieakceptowane <20 pkt; spożycie błonnika akceptowane
³20 pkt

Rys. 23. Rozkład spożycia tłuszczów w zależności od postaw względem żywności
postrzeganej jako nagroda (% próby)
Objaśnienia: spożycie tłuszczów nieodpowiednie ³22 pkt; spożycie tłuszczów odpowiednie
<22 pkt
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Postawy wzglêdem ¿ywnoci postrzeganej jako nagroda istotnie statystycznie ró¿nicowa³y stosowanie jakichkolwiek ograniczeñ w spo¿yciu ¿ywnoci, ograniczeñ w iloci spo¿ywanej ¿ywnoci oraz ograniczeñ w spo¿yciu
cukru i s³odyczy, tak¿e pieczywa, kasz, makaronów i ziemniaków, ponadto
t³uszczów oraz ¿ywnoci o du¿ej zawartoci t³uszczów (tab. 27). Istotnie
najmniejszy odsetek osób z pozytywn¹ postaw¹ wzglêdem ¿ywnoci jako
nagrody potwierdza stosowanie tych ograniczeñ, podczas gdy najwiêksza
liczba takich wskazañ dotyczy³a osób nieakceptuj¹cych stosowania ¿ywnoci w formie nagrody (postawa negatywna). Najwiêksze ró¿nice miêdzy
tymi osobami dotyczy³y stosowania ograniczeñ w spo¿yciu cukru i s³odyczy
oraz pieczywa, kasz, makaronów i ziemniaków. W przypadku ograniczeñ
w spo¿yciu ¿ywnoci o du¿ej zawartoci t³uszczu, odsetek wskazañ o ich
stosowaniu by³ mniejszy wród osób z postaw¹ neutraln¹ ni¿ u osób z pozytywn¹ postaw¹. Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie ró¿nic w stosowaniu ograniczeñ w spo¿yciu ryb, miêsa i wêdlin, surowych
warzyw i owoców oraz produktów mlecznych.
Ta b e l a 27
Wybrane zachowania żywieniowe a postawy badanych względem żywności
postrzeganej jako nagroda (% próby)

Wyróżniki
Liczebność
Jakiekolwiek ograniczenia
w spożyciu żywności***
Ograniczenia ilości żywności****
Ograniczenia w spożyciu
cukru i słodyczy****
żywności o dużej zawartości
tłuszczu***
tłuszczów****
pieczywa, kasz, makaronów,
ziemniaków***
mięsa i wędlin
ryb
produktów mlecznych
surowych warzyw
surowych owoców

Ogółem
1107

Postawy względem żywności jako nagrody
negatywna
neutralna
pozytywna
409
606
92

30,5

38,1

26,7

22,2

27,9

36,9

23,2

19,7

23,7

32,4

20,2

7,6

22,4

28,9

18,3

21,0

21,3

28,1

17,9

13,2

12,0

16,5

10,0

4,9

11,3

12,6

9,9

15,1

6,2
5,5
2,5
1,4

6,0
5,9
1,6
0,6

6,4
5,7
3,2
2,1

5,9
2,6
1,3
0,0

***p<0,001; ****p<0,0001
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Postrzeganie ¿ywnoci w kategoriach ród³a przyjemnoci wykazywa³o istotne statystycznie ró¿nice w redniej liczbie produktów spo¿ywanych
przez osoby reprezentuj¹ce odmienne opinie w tej kwestii. Istotnie wiêksze
urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci, a tak¿e wiêksze spo¿ycie b³onnika charakteryzowa³o osoby z neutraln¹ lub pozytywn¹ postaw¹ wzglêdem ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci w porównaniu z osobami z negatywn¹ postaw¹ (tab. 28).
Ta b e l a 28
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem żywności jako
źródła przyjemności (średnia±odchylenie standardowe)

Wyróżniki
Liczebność
Urozmaicenie**
(produktów/tydzień)
Spożycie błonnika** (pkt)
Spożycie tłuszczów (pkt)

Postawy względem żywności jako źródła przyjemności
negatywna
neutralna
pozytywna
1107
14
771
322
30,9±6,3a
31,7±6,5b
31,0±6,4
25,7±5,2a,b
(1936)
(1348)
(748)
(7–48)
16,9±4,5a
17,3±4,5b
17,0±4,5
13,0±4,2a,b
(923)
(431)
(031)
(0–31)
20,2±6,1
18,4±5,8
20,0±5,9
20,8±6,3
(2–41)
(930)
(241)
(538)
Ogółem

**p<0,01; () zakres minimum-maksimum; a-a,b-b – różnice istotne w wierszach przy p<0,05

Tylko urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci wykazywa³o istotne statystycznie ró¿nice w grupach dziewcz¹t i m³odych kobiet wyodrêbnionych ze wzglêdu na ich postawy wzglêdem ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci (tab. 29,
rys. 24). Osoby o negatywnej postawie stanowi³y najwiêkszy odsetek osób
o nieodpowiednim urozmaiceniu, a osoby o pozytywnej postawie  najwiêkszy odsetek osób o bardzo dobrym urozmaiceniu spo¿ycia ¿ywnoci. Im bardziej pozytywne postawy wzglêdem ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci reprezentowano, tym wiêkszy by³ odsetek osób, u których
stwierdzono dobre urozmaicenie, a tym mniejszy by³ odsetek osób z wystarczaj¹cym urozmaiceniem spo¿ycia ¿ywnoci. Pozosta³e oceniane
wskaniki nie wykazywa³y istotnych statystycznie ró¿nic po uwzglêdnieniu postaw wzglêdem ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci (tab. 29,
rys. 2526). Postawy wzglêdem ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci nie
korelowa³y ze spo¿yciem t³uszczów tak¿e w badaniach zrealizowanych
przez Zandstrê i in. (2001), ponadto autorzy ci nie wykazali istotnych korelacji miêdzy t¹ postaw¹ a spo¿yciem nisko- i wysokot³uszczowych produktów ¿ywnociowych.
Postawa wzglêdem ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci w niewielkim stopniu ró¿nicowa³a stosowanie ró¿nych ograniczeñ w spo¿yciu ¿ywnoci (tab. 30).
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Ta b e l a 29
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem żywności
jako źródła przyjemności (% próby)

Wyróżniki

Ogółem

Postawy względem żywności jako źródła przyjemności
negatywna
neutralna
pozytywna
14
771
322

Liczebność
Urozmaicenie**
nieodpowiednie1
wystarczające2
dobre3

1107
4,4
37,2
49,0

15,1
61,8
23,1

4,3
39,8
47,8

4,4
30,0
52,9

bardzo dobre4
Spożycie błonnika
bardzo małe5
niewystarczające6

9,4

0,0

8,1

12,7

70,5
29,1

89,1
10,9

71,0
28,7

68,4
30,9

0,4

0,0

0,3

0,7

11,4
12,7
16,7
26,6
32,6

5,2
11,9
17,2
26,8
38,9

10,2
12,3
16,4
27,4
33,7

14,5
13,8
17,5
24,7
29,5

wystarczające7
Spożycie tłuszczów
bardzo duże8
duże9
umiarkowanie duże10
prawidłowe11
najlepsze12

urozmaicenie: 1<20 produktów/tydzień; 220–29 produktów/tydzień; 330–39 produktów/
/tydzień; 4³40 produktów/tydzień; spożycie błonnika: 5<20 pkt; 620–29 pkt; 7³30 pkt;
spożycie tłuszczów: 8>27 pkt; 925–27 pkt; 1022–24 pkt; 1118–21 pkt; 12<18 pkt; **p<0,01
Ta b e l a 30
Wybrane zachowania żywieniowe a postawy badanych względem żywności jako źródła
przyjemności (% próby)

Wyróżniki

Ogółem

Liczebność
Jakiekolwiek ograniczenia
w spożyciu żywności
Ograniczenia ilości żywności
Ograniczenia w spożyciu
cukru i słodyczy*
żywności o dużej zawartości
tłuszczu
tłuszczów
pieczywa, kasz, makaronów,
ziemniaków
mięsa i wędlin

1107

ryb
produktów mlecznych
surowych warzyw
surowych owoców

Postawy względem żywności jako źródła przyjemności
negatywna
neutralna
pozytywna
14
771
322

30,5

17,2

31,3

29,3

27,9

17,2

29,0

26,0

23,7

0,0

25,4

20,4

22,4

17,2

21,7

24,4

21,3

17,2

20,9

22,3

12,0

17,2

12,0

11,6

11,3

0,0

11,9

10,4

6,2
5,5
2,5
1,4

0,0
17,2
0,0
0,0

7,0
6,0
3,0
1,5

4,6
3,9
1,4
1,0

*p<0,05
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Rys. 24. Rozkład urozmaicenia spożycia żywności w zależności od postaw względem
żywności jako źródła przyjemności (% próby)
Objaśnienia: urozmaicenie spożycia żywności względnie małe £34 produktów/tydzień;
urozmaicenie spożycia żywności względnie duże >34 produktów/tydzień

Rys. 25. Rozkład spożycia błonnika w zależności od postaw względem żywności
jako źródła przyjemności (% próby)
Objaśnienia: spożycie błonnika nieakceptowane <20 pkt; spożycie błonnika akceptowane
³20 pkt

Rys. 26. Rozkład spożycia tłuszczów w zależności od postaw względem żywności jako
źródła przyjemności (% próby)
Objaśnienia: spożycie tłuszczów nieodpowiednie ³22 pkt; spożycie tłuszczów odpowiednie
<22 pkt
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Tylko w przypadku ograniczeñ w spo¿yciu cukru i s³odyczy odnotowano
istotne statystycznie ró¿nice (p<0,05). Osoby, które nie postrzega³y ¿ywnoci w kategoriach ród³a przyjemnoci w ogóle, nie informowa³y o stosowaniu ograniczeñ w spo¿yciu tej grupy ¿ywnoci, podczas gdy 25,4% osób
z postaw¹ neutraln¹ i 20,4% osób z postaw¹ pozytywn¹ potwierdzi³o stosowanie takich praktyk.
Zale¿noci miêdzy postawami wzglêdem zdrowia i zachowaniami ¿ywieniowymi najczêciej opisywane s¹ w literaturze jako pozytywne i charakteryzuj¹ce siê zró¿nicowan¹ si³¹ (Åstr¸m, Rise 2001; Backman i in. 2002;
Hearty i in. 2007; Paquette 2005; Pieniak i in., 2010; Sun 2008), niemniej
jednak wyniki niektórych badañ nie potwierdzaj¹ istnienia takich zale¿noci. Na przyk³ad z badañ Aikmana i in. (2006) wynika, ¿e pogl¹dy
o walorach zdrowotnych ¿ywnoci nie korelowa³y z czêstotliwoci¹ jej spo¿ywania zarówno w grupie kobiet, jak i mê¿czyzn.
Postawy wzglêdem walorów zdrowotnych ¿ywnoci nie ró¿nicowa³y
istotnie statystycznie urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci wyra¿anego liczb¹
produktów spo¿ywanych w ci¹gu tygodnia (tab. 31). Im bardziej pozytywn¹ postawê reprezentowa³y dziewczêta i m³ode kobiety, tym spo¿ywa³y istotnie statystycznie wiêcej produktów zawieraj¹cych b³onnik i mniej
produktów t³uszczowych, co znajduje potwierdzenie w wynikach wielu
innych badañ (Provencher i in. 2009; Roininen, Tuorila 1999; Zandstra
i in. 2001).
Ta b e l a 31
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem
walorów zdrowotnych żywności (średnia±odchylenie standardowe)

Wyróżniki

Ogółem

Postawy względem walorów zdrowotnych żywności
negatywna

neutralna

1107

123

810

174

Urozmaicenie
(produktów/tydzień)

31,0±6,4
(7–48)

30,6±6,1
(1847)

31,3±6,4
(748)

30,3±6,4
(1348)

Spożycie błonnika**** (pkt)

17,0±4,5
(0–31)

15,7±4,4a,b
(426)

16,9±4,6a,c
(031)

18,2±4,3b,c
(731)

Spożycie tłuszczów**** (pkt)

20,2±6,1
(2–41)

23,0±6,1a,b
(1137)

20,4±5,7a,c
(441)

17,3±6,3b,c
(236)

Liczebność

pozytywna

****p<0,0001; () zakres minimum-maksimum; a-a,b-b,… – różnice istotne w wierszach
przy p<0,05

Podobne ró¿nice stwierdzono po uwzglêdnieniu rozk³adów ocen w kategoriach wyodrêbnionych dla poszczególnych wskaników, czyli istotne
statystycznie ró¿nice zosta³y stwierdzone dla spo¿ycia b³onnika i t³uszczów.
73

Ponadto takie ró¿nice wykazano w ocenie urozmaicenia spo¿ycia ¿ywnoci
w kategoriach wzglêdnie ma³e/wzglêdnie du¿e (tab. 32, rys. 2729). Istotnie
statystycznie najwiêcej osób wykazuj¹cych neutraln¹ postawê wzglêdem
walorów zdrowotnych ¿ywnoci charakteryzowa³o wzglêdnie du¿e urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci, podczas gdy najmniej osób z pozytywn¹ postaw¹ cechowa³o takie urozmaicenie. Im bardziej pozytywn¹ postawê wzglêdem walorów zdrowotnych ¿ywnoci reprezentowa³y badane osoby, tym
istotnie statystycznie mniejszy by³ udzia³ ocen wskazuj¹cych na bardzo
ma³e oraz nieakceptowane spo¿ycie b³onnika, a wiêkszy udzia³ ocen niewystarczaj¹cych i akceptowanych dla spo¿ycia tego sk³adnika. Odwrotne zale¿noci stwierdzono natomiast w przypadku spo¿ycia t³uszczów, czyli pozytywna postawa wzglêdem walorów zdrowotnych ¿ywnoci sprzyja³a
spo¿ywaniu mniejszej iloci t³uszczów.

Ta b e l a 32
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem
walorów zdrowotnych żywności (% próby)

Wyróżniki

Ogółem

Liczebność
Urozmaicenie
nieodpowiednie1
wystarczające2
dobre3
bardzo dobre4
Spożycie błonnika**
bardzo małe5
niewystarczające6
wystarczające7
Spożycie tłuszczów****
bardzo duże8
duże9

1107

umiarkowanie duże10
prawidłowe11
najlepsze12

Postawy względem walorów zdrowotnych żywności
negatywna
neutralna
pozytywna
123
810
174

4,4
37,2
49,0
9,4

4,9
39,9
48,1
7,1

4,3
35,7
49,9
10,1

4,8
42,4
45,4
7,4

70,5
29,1
0,4

82,5
17,5
0,0

70,7
28,9
0,4

60,8
38,7
0,5

11,4
12,7

21,9
22,5

10,9
12,0

6,3
9,4

16,7
26,6
32,6

13,6
17,6
24,4

19,0
28,1
30,0

8,2
25,7
50,4

urozmaicenie: 1<20 produktów/tydzień; 220–29 produktów/tydzień; 330–39 produktów/
/tydzień; 4³40 produktów/tydzień; spożycie błonnika: 5<20 pkt; 620–29 pkt; 7³30 pkt;
spożycie tłuszczów: 8>27 pkt; 925–27 pkt; 1022–24 pkt; 1118–21 pkt; 12<18 pkt; **p<0,01;
****p<0,0001
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Rys. 27. Rozkład urozmaicenia spożycia żywności w zależności od postaw
względem walorów zdrowotnych żywności (% próby)
Objaśnienia: urozmaicenie spożycia żywności względnie małe ³34 produktów/tydzień;
urozmaicenie spożycia żywności względnie duże >34 produktów/tydzień

Rys. 28. Rozkład spożycia błonnika w zależności od postaw względem
walorów zdrowotnych żywności (% próby)
Objaśnienia: spożycie błonnika nieakceptowane <20 pkt; spożycie błonnika akceptowane
³20 pkt

Rys. 29. Rozkład spożycia tłuszczów w zależności od postaw względem
walorów zdrowotnych żywności (% próby)
Objaśnienia: spożycie tłuszczów nieodpowiednie ³22 pkt; spożycie tłuszczów odpowiednie
<22 pkt
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Zainteresowanie zdrowiem istotnie statystycznie ró¿nicowa³o wystêpowanie zachowañ restrykcyjnych, polegaj¹cych na stosowaniu wielu ograniczeñ
w spo¿yciu ¿ywnoci (tab. 33), o czym informuj¹ tak¿e wyniki innych badañ
(Roininen, Tuorila 1999; Tepper i in. 1997). Istotnych statystycznie ró¿nic nie
wykazano tylko w stosowaniu ograniczeñ w spo¿yciu surowych warzyw.
Statystycznie wiêcej osób reprezentuj¹cych du¿e zainteresowanie zdrowiem, tym samym pozytywn¹ postawê wzglêdem walorów zdrowotnych
¿ywnoci, ni¿ pozosta³ych, a zw³aszcza osób z negatywn¹ postaw¹, stosowa³o ró¿ne  nie zawsze korzystne dla zdrowia  ograniczenia w spo¿yciu ¿ywnoci. Mniejsze spo¿ycie t³uszczów oraz wysokot³uszczowych przek¹sek wród kobiet w porównaniu z mê¿czyznami stwierdzone przez
Zandstrê i in. (2001) mo¿e byæ nastêpstwem stosowania ograniczeñ w spo¿yciu ¿ywnoci bogatej w t³uszcze.
Ta b e l a 33
Wybrane zachowania żywieniowe a postawy badanych względem
walorów zdrowotnych żywności (% próby)
Postawy względem walorów zdrowotnych żywności

Wyróżniki

Ogółem

Liczebność
Jakiekolwiek ograniczenia
w spożyciu żywności****
Ograniczenia ilości żywności****
Ograniczenia w spożyciu
cukru i słodyczy****
żywności o dużej zawartości
tłuszczu****
tłuszczów****
pieczywa, kasz, makaronów,
ziemniaków****
mięsa i wędlin****

1107

negatywna
123

neutralna
810

pozytywna
174

30,5

12,2

28,1

54,6

27,9

9,8

25,5

52,1

23,7

6,1

21,3

47,1

22,4

8,8

19,6

45,0

21,3

6,6

17,9

47,4

12,0

4,5

9,7

27,9

11,3

5,6

9,8

22,7

6,2
5,5
2,5
1,4

1,5
1,9
0,6
0,0

5,3
4,8
2,5
1,2

14,2
11,1
3,8
3,3

ryb****
produktów mlecznych***
surowych warzyw
surowych owoców*

*p<0,05; ***p<0,001; ****p<0,0001

Postawa wzglêdem zdrowia, mierzona za pomoc¹ Skali Troski o Zdrowie, ró¿nicowa³a istotnie statystycznie tylko redni¹ liczbê punktów obrazuj¹cych spo¿ycie t³uszczu przez badan¹ próbê (tab. 34). Osoby wyra¿aj¹ce
wiêksze zaniepokojenie konsekwencjami pope³nianych b³êdów ¿ywieniowych i ich wp³ywem na zdrowie (pozytywna postawa wzglêdem zdrowia)
spo¿ywa³y istotnie mniej t³uszczów ni¿ osoby niewykazuj¹ce obaw zwi¹zanych z negatywnym wp³ywem sposobu ¿ywienia na ich zdrowie.
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Ta b e l a 34
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem zdrowia
(średnia±odchylenie standardowe)
Wyróżniki
Liczebność
Urozmaicenie
(produktów/tydzień)
Spożycie błonnika (pkt)
Spożycie tłuszczów** (pkt)

Ogółem
1107
31,0±6,4
(7–48)
17,0±4,5
(0–31)
20,2±6,1
(2–41)

Postawy
negatywna
422
31,0±6,5
(1048)
16,9±4,9
(031)
21,0±6,2a
(541)

względem zdrowia
neutralna
pozytywna
610
75
31,1±6,4
30,2±6,0
(747)
(1745)
17,0±4,4
16,7±4,1
(428)
(728)
19,7±5,9
19,3±6,6a
(238)
(432)

**p<0,01; () zakres minimum-maksimum; a-a – różnice istotne w wierszach przy p<0,05

Potwierdzeniem wy¿ej omówionych ró¿nic w spo¿yciu t³uszczów jest
rozk³ad populacji uwzglêdniaj¹cy przynale¿noæ do poszczególnych poziomów spo¿ycia t³uszczów (tab. 35, rys. 3032). Najlepszym i odpowiednim spo¿yciem t³uszczów charakteryzowa³o siê najwiêcej osób z postaw¹
neutraln¹ i pozytywn¹ wobec zdrowia. Niemniej jednak nale¿y odnotowaæ, ¿e taki sam odsetek badanych reprezentuj¹cych negatywn¹ i pozytywn¹ postawê wzglêdem zdrowia charakteryzowa³o bardzo du¿e spo¿ycie t³uszczów. Najwiêcej osób reprezentuj¹cych neutraln¹ postawê wobec
zdrowia charakteryzowa³o odpowiednie spo¿ycie t³uszczów.
Ta b e l a 35
Wybrane wyróżniki sposobu żywienia a postawy badanych względem zdrowia (% próby)
Wyróżniki

Ogółem

Postawy względem zdrowia
negatywna
neutralna
pozytywna
422
610
75

Liczebność

1107

Urozmaicenie
nieodpowiednie1
wystarczające2
dobre3

4,4
37,2
49,0

4,5
37,4
47,5

4,4
36,1
50,8

3,7
45,7
43,1

9,4

10,6

8,7

7,5

70,5
29,1
0,4

68,5
30,5
1,0

71,3
28,7
0,0

74,9
25,1
0,0

11,4
12,7

14,3
12,4

9,1
13,6

14,3
7,8

16,7
26,6
32,6

18,8
27,5
27,0

15,0
26,7
35,6

18,7
19,9
39,3

bardzo dobre4
Spożycie błonnika
bardzo małe5
niewystarczające6
wystarczające7
Spożycie tłuszczów*
bardzo duże8
duże9
umiarkowanie duże10
prawidłowe11
najlepsze12

urozmaicenie: 1<20 produktów/tydzień; 220–29 produktów/tydzień; 330–39 produktów/
/tydzień; 4³40 produktów/tydzień; spożycie błonnika: 5<20 pkt; 620–29 pkt; 7³30 pkt;
spożycie tłuszczów: 8>27 pkt; 925–27 pkt; 1022–24 pkt; 1118–21 pkt; 12<18 pkt; *p<0,05
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Rys. 30. Rozkład urozmaicenia spożycia żywności w zależności od postaw
względem zdrowia (% próby)
Objaśnienia: urozmaicenie spożycia żywności względnie małe £34 produktów/tydzień;
urozmaicenie spożycia żywności względnie duże >34 produktów/tydzień

Rys. 31. Rozkład spożycia błonnika w zależności od postaw względem zdrowia
(% próby)
Objaśnienia: spożycie błonnika nieakceptowane <20 pkt; spożycie błonnika akceptowane
³20 pkt

Rys. 32. Rozkład spożycia tłuszczów w zależności od postaw względem zdrowia (% próby)
Objaśnienia: spożycie tłuszczów nieodpowiednie ³22 pkt; spożycie tłuszczów odpowiednie
<22 pkt
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Obawy zwi¹zane z konsekwencjami w³asnych zachowañ ¿ywieniowych
istotnie statystycznie ró¿nicowa³y wystêpowanie ró¿nych ograniczeñ
w spo¿yciu ¿ywnoci, z wyj¹tkiem ograniczeñ w spo¿yciu surowych warzyw, surowych owoców i ryb (tab. 36). W przypadku pozosta³ych zachowañ restrykcyjnych wykazano, ¿e wraz ze wzrostem troski respondentów
o zdrowie, wzrasta³ odsetek wskazañ potwierdzaj¹cych wystêpowanie ograniczeñ w spo¿yciu iloci ¿ywnoci oraz spo¿yciu cukru i s³odyczy, ¿ywnoci
o du¿ej zawartoci t³uszczu, a tak¿e spo¿yciu t³uszczów, pieczywa, kasz,
makaronów i ziemniaków oraz miêsa i wêdlin. Taki zwi¹zek postaw z ograniczeniami w spo¿yciu ¿ywnoci jest zrozumia³y. Zaskakuj¹cym wynikiem
jest stwierdzone czêstsze ograniczanie spo¿ycia produktów mlecznych przez
osoby z pozytywnymi postawami wzglêdem zdrowia (14,5%) ni¿ osoby
o postawach negatywnych (4,3%). Sugeruje to b³êdne indentyfikowanie
produktów mlecznych jako ¿ywnoci niezdrowej, byæ mo¿e z powodu pojawiaj¹cych siê w mass mediach nieprawdziwych i szkodliwych opinii na
temat produktów mlecznych.
Ta b e l a 36
Wybrane zachowania żywieniowe a postawy badanych względem zdrowia
(% próby)

Wyróżniki

Ogółem

Liczebność
Jakiekolwiek ograniczenia
w spożyciu żywności****
Ograniczenia ilości żywności****
Ograniczenia w spożyciu
cukru i słodyczy****
żywności o dużej zawartości
tłuszczu****
tłuszczów****
pieczywa, kasz, makaronów,
ziemniaków****

Postawy względem zdrowia

1107

negatywna
422

neutralna
610

pozytywna
75

30,5

20,6

35,6

44,9

27,9

18,0

33,1

42,3

23,7

12,9

28,9

41,4

22,4

12,7

26,9

40,1

21,3

11,9

25,9

36,7

12,0

5,4

14,5

27,7

mięsa i wędlin***

11,3

7,9

12,1

24,2

ryb
produktów mlecznych**
surowych warzyw
surowych owoców

6,2
5,5
2,5
1,4

4,9
4,3
2,3
1,8

6,5
5,2
2,3
1,1

11,7
14,5
5,2
1,2

**p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001
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Podsumowanie
Zachowania ¿ywieniowe polskich dziewcz¹t i m³odych kobiet by³y niezgodne z rekomendacjami ¿ywieniowymi. Respondentki cechowa³o wzglêdnie ma³e urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci oraz bardzo ma³e spo¿ycie b³onnika i zró¿nicowane spo¿ycie t³uszczów. Wiek i status spo³eczno-ekonomiczny
istotnie wp³ywa³y na zachowania ¿ywieniowe dziewcz¹t i m³odych kobiet
dotycz¹ce struktury spo¿ycia ¿ywnoci, lecz nie mia³y znacz¹cego wp³ywu
na urozmaicenie spo¿ycia ¿ywnoci mierzonego liczb¹ produktów jadanych
w ci¹gu tygodnia. Wykazano pozytywny wp³yw wieku i sytuacji spo³eczno-ekonomicznej na spo¿ycie t³uszczów oraz negatywny wp³yw wieku na spo¿ycie b³onnika. Lepsza sytuacja spo³eczno-ekonomiczna i starszy wiek niezale¿nie wp³ywa³y na zmniejszenie spo¿ycia t³uszczów, a tak¿e starszy wiek
respondentek wp³ywa³ na zmniejszenie spo¿ycia b³onnika.
Wiele dziewcz¹t i m³odych kobiet wprowadza³o ograniczenia w iloci
spo¿ywanej ¿ywnoci lub w spo¿yciu ¿ywnoci okrelonego rodzaju. Czêciej by³y to korzystne dla zdrowia ograniczenia w spo¿yciu ¿ywnoci stanowi¹cej istotne ród³o cukru lub t³uszczu w diecie, a rzadziej niekorzystne
ograniczenia w spo¿yciu ¿ywnoci wa¿nej dla zdrowia, takiej jak produkty
mleczne, ryby, warzywa i owoce. ¯adne z ograniczeñ w spo¿yciu ¿ywnoci
nie zale¿a³o od sytuacji spo³eczno-ekonomicznej. Starszy wiek badanych
istotnie zmniejsza³ spo¿ycie produktów zbo¿owych i ziemniaków, lecz nie
mia³ wp³ywu na stosowanie ograniczeñ w spo¿yciu cukru i s³odyczy, ¿ywnoci o du¿ej zawartoci t³uszczu, t³uszczów, produktów mlecznych i surowych owoców.
Nasze wyniki wskazuj¹ na korzystny wp³yw lepszej sytuacji spo³eczno-ekonomicznej na zmniejszenie spo¿ycia t³uszczów przez polskie dziewczêta i m³ode kobiety. W badaniach udokumentowano, ¿e w populacji dziew80

cz¹t i m³odych kobiet starszy wiek w ograniczonym zakresie wp³ywa na
poprawê struktury spo¿ycia i zmniejszenie spo¿ycia niektórych pokarmowych róde³ t³uszczu, za negatywnie wp³ywa na zmniejszenie spo¿ycia
¿ywnoci stanowi¹cej ród³o b³onnika. Nale¿y s¹dziæ, ¿e zachowania ¿ywieniowe dziewcz¹t i m³odych kobiet wzglêdem ¿ywnoci powszechnie lubianej (owoce) lub dostarczaj¹cej przyjemnych doznañ (s³odycze, ¿ywnoæ
o du¿ej zawartoci t³uszczu, t³uszcze) zosta³y ukszta³towane i utrwalone
we wczeniejszych okresach ich ¿ycia.
Badania dotycz¹ce postaw w stosunku do ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia sk³aniaj¹ do konkluzji, ¿e u polskich dziewcz¹t i m³odych kobiet przewa¿a³y neutralne postawy w stosunku do ¿ywnoci i jej walorów zdrowotnych, ¿ywnoci o obni¿onej wartoci energetycznej (light) i ¿ywnoci
naturalnej. Postawy respondentek wzglêdem zdrowia, niezale¿nie od wieku, by³y najczêciej neutralne lub negatywne. Wiek i status spo³eczno-ekonomiczny w ograniczonym stopniu wp³ywa³y na zró¿nicowanie postaw
wzglêdem ¿ywnoci. Wyranie pozytywne postawy wykazywa³y respondentki w stosunku do komponentu emocjonalnego zwi¹zanego z ¿ywnoci¹  po¿¹dalnoci s³odyczy, a tak¿e traktowania jedzenia jako przyjemnoci, której znaczenie wzrasta³o z wiekiem.
Nasuwa siê wniosek, ¿e dla m³odych respondentek smakowitoæ po¿ywienia i zwi¹zane z tym doznania hedoniczne mia³y wiêksze znaczenie ni¿
jego wartoæ od¿ywcza i wp³yw na zdrowie. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e m³ode
respondentki w niewielkim stopniu dostrzega³y rolê diety w zachowaniu
zdrowia oraz nie uwiadamia³y sobie implikacji zdrowotnych wynikaj¹cych
ze stosowania niezrównowa¿onej diety, które mog¹ wyst¹piæ w przysz³oci.
Potwierdzaj¹ tê tezê neutralne i negatywne postawy czêsto wyra¿ane przez
respondentki wobec troski o zdrowie. Aktualny brak zainteresowania zdrowiem, zw³aszcza w przysz³oci, móg³ wynikaæ z niedostatku wiedzy lub
m³odego wieku. Wielu autorów dowiod³o, ¿e zainteresowanie zdrowiem
i dostrzeganie zwi¹zku miêdzy b³êdami w od¿ywianiu a wystêpowaniem
chorób ronie z wiekiem i jest najwiêksze wród osób starszych i chorych.
Postawy dziewcz¹t i m³odych kobiet wobec wybranych grup ¿ywnoci
oraz zdrowia wykazywa³y zró¿nicowany zwi¹zek z ocenianymi wskanikami sposobu ¿ywienia. Wykazano, ¿e wiêkszemu urozmaiceniu spo¿ycia
¿ywnoci sprzyja³a neutralna i pozytywna postawa wzglêdem s³odyczy oraz
¿ywnoci jako nagrody, ponadto pozytywna postawa wzglêdem ¿ywnoci
jako ród³a przyjemnoci. Bardziej prawid³owe spo¿ycie t³uszczów charakteryzowa³o osoby reprezentuj¹ce pozytywn¹ postawê wobec ¿ywnoci naturalnej oraz walorów zdrowotnych ¿ywnoci, neutraln¹ i pozytywn¹ po81

stawê wzglêdem zdrowia, natomiast negatywn¹ postawê wzglêdem s³odyczy oraz ¿ywnoci jako nagrody. Bardziej prawid³owemu spo¿yciu b³onnika sprzyja³a pozytywna postawa wobec ¿ywnoci naturalnej, ¿ywnoci
light, ¿ywnoci jako ród³a przyjemnoci oraz walorów zdrowotnych ¿ywnoci. Natomiast stosowanie ró¿nych ograniczeñ w spo¿yciu ¿ywnoci by³o
zwi¹zane z pozytywn¹ postaw¹ wobec ¿ywnoci naturalnej, walorów zdrowotnych ¿ywnoci oraz zdrowia, a negatywn¹ postaw¹ wobec s³odyczy oraz
¿ywnoci jako nagrody.
O urozmaiceniu spo¿ycia ¿ywnoci w wiêkszym stopniu decydowa³y
zatem pozytywne postawy oparte na komponencie emocjonalnym, a jednoczenie postawy te sprzyja³y wiêkszemu spo¿yciu t³uszczów. Wiêksze spo¿ycie b³onnika charakteryzowa³o osoby reprezentuj¹ce zarówno pozytywne postawy oparte na komponencie poznawczym, jak i emocjonalnym,
wyra¿onym przez przyjemnoæ czerpan¹ z ¿ywnoci. Natomiast stosowaniu ró¿nych restrykcji w spo¿yciu ¿ywnoci sprzyja³y pozytywne postawy,
bardziej istotnie warunkowane komponentem poznawczym oraz negatywne postawy, w du¿ym stopniu warunkowane emocjami, tj. negatywne postawy wzglêdem s³odyczy i ¿ywnoci traktowanej jako ród³o nagrody.
Nasze badania s¹ wartociowe, poniewa¿ by³y realizowane wród respondentek stanowi¹cych ogólnopolsk¹ próbê reprezentatywn¹ dla dziewcz¹t i kobiet w wieku 1321 lat. Daje to podstawy do uogólnienia wyników
na skalê ogólnokrajow¹ i zapewnia du¿¹ si³ê wnioskowania. Wykorzystane narzêdzia badawcze dotycz¹ce oceny zachowañ ¿ywieniowych i postaw
wzglêdem ¿ywnoci, ¿ywienia i zdrowia by³y walidowane i sprawdzone przez
wielu badaczy. Dziêki temu wyniki naszych badañ mog¹ byæ porównywane z innymi opracowaniami krajowymi i zagranicznymi.
Nasze wyniki dostarczaj¹ nowej wiedzy, ale maj¹ tak¿e znaczenie praktyczne. Mog¹ byæ wykorzystane w projektowaniu programów profilaktyki
¿ywieniowo-zdrowotnej skierowanych do dziewcz¹t. Wprawdzie w badaniach wykazano ma³e zainteresowanie dziewcz¹t i m³odych kobiet w³asnym
zdrowiem, ale mamy pe³ne przekonanie, ¿e edukacja ¿ywieniowa powinna
przebiegaæ dwukierunkowo. Powinna byæ skupiona na klasycznych podstawach wiedzy z zakresu ¿ywienia cz³owieka oraz cile po³¹czona z edukacj¹ prozdrowotn¹ ukierunkowan¹ na treci dostosowane do wieku dziewcz¹t, ich zainteresowañ i mo¿liwoci percepcji.
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Aneks

1. Opis doboru próby – raport Centrum Badania Opinii
Społecznej (CBOS) z realizacji badania
Podstawowe informacje dotycz¹ce realizacji badania przedstawiono
poni¿ej:
¡ Zleceniodawca badania

_ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

¡ Wykonawca badania

_ Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

¡ Termin realizacji badania
(praca ankieterów w terenie)

_ Od 25 października do 9 listopada 2012 roku

¡ Rodzaj badania

_

Ilościowe, wywiad ustrukturalizowany o długości
przeciętnej 32 minuty i 32 sekundy

¡ Rodzaj próby

_

Ogólnopolska, losowa PESEL reprezentatywna
dla dziewcząt/kobiet w wieku 13–21 lat

¡ Próba wyjściowa
(liczba wylosowanych osób)

_ 2104

¡ Próba zrealizowana (liczba osób,
z którymi przeprowadzono wywiad)

_ 1107

¡ Response rate (wskaźnik realizacji
próby)

_ 52,6%

¡ Metoda przeprowadzenia wywiadów

Bezpośredni wywiad ankieterski wspomagany
_ komputerowo (Computer Assisted Personal
Interviewing, CAPI)

¡ Miejsce przeprowadzenia wywiadów

_ W domu wylosowanej respondentki
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1.1. Schemat losowania próby do badania.
Populacja i operat losowania
Populacj¹ generaln¹ badania by³y osoby p³ci ¿eñskiej urodzone w latach 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 i 1999 zamieszka³e
w Polsce. Zastosowany schemat doboru próby zak³ada³ wykorzystanie jako
operatu losowania rejestru PESEL  Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci  prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych. Wykorzystany operat umo¿liwia³ dok³adne wyodrêbnienie
populacji generalnej sporód wszystkich mieszkañców Polski, i w konsekwencji
na bezporednie losowanie osób nale¿¹cych do badanej zbiorowoci.
1.2. Warstwowanie
Procedura doboru obserwacji mia³a charakter losowania warstwowego
(ograniczonego w ramach ka¿dej wyró¿nionej subpopulacji) i trójstopniowego.
Ta b e l a 37
Liczba wyodrębnionych warstw w poszczególnych województwach

Województwa

Liczba warstw

1) dolnośląskie

5

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

4
3
3
4
4
7
3

kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie

9) podkarpackie
10)
11)
12)
13)

podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie

3
3
3
9
3

14) warmińsko-mazurskie

3

15) wielkopolskie

4

16) zachodniopomorskie

Ogółem

4

65

Podstawowym kryterium podzia³u populacji generalnej na warstwy by³o
miejsce zamieszkania osób nale¿¹cych do badanej zbiorowoci. W pierwszym kroku wyró¿niono subpopulacje w oparciu o podzia³ kraju na województwa. Nastêpnie w ka¿dym województwie wyró¿niono mieszkañców
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miast wojewódzkich, mieszkañców pozosta³ych miast oraz mieszkañców wsi.
W województwach o du¿ej liczbie ludnoci klasa mieszkañcy pozosta³ych
miast dodatkowo podzielona zosta³a w zale¿noci od wielkoci miasta na 2
do 6 kategorii. W województwach mazowieckim i l¹skim wprowadzono
równie¿ podzia³ na dwie warstwy w klasie mieszkañcy wsi. W efekcie
otrzymano podzia³ populacji na 65 warstw uwzglêdniaj¹cych podzia³ administracyjny kraju oraz typ i wielkoæ miejscowoci w ka¿dym województwie (tab. 37).
Alokacja próby miêdzy warstwy mia³a charakter proporcjonalny do
wielkoci poszczególnych warstw.
1.3. Losowanie trójstopniowe
Procedura losowania osób do próby wymaga³a zdefiniowania trzech
rodzajów jednostek losowania. Pierwszym z nich by³y jednostki terytorialne zdefiniowane zgodnie ze standardami G³ównego Urzêdu Statystycznego, z uwzglêdnieniem podzia³u obszarów gmin wiejsko-miejskich na obszary wiejskie i miejskie, a tak¿e z wyró¿nieniem dzielnic miast w Warszawie,
£odzi, Krakowie, Poznaniu i Wroc³awiu. Jednostkami losowania drugiego
stopnia by³y ma³e obszary zdefiniowane w operacie losowania jako pojedyncze ulice, grupy s¹siaduj¹cych ze sob¹ ulic lub wsie, w zale¿noci od
rodzaju jednostki terytorialnej. Osoby nale¿¹ce do populacji stanowi³y jednostki losowania trzeciego stopnia.
W ka¿dej warstwie losowanie zosta³o przeprowadzone oddzielnie. Jednostki losowania pierwszego stopnia by³y losowane w sposób bezzwrotny
z prawdopodobieñstwami proporcjonalnymi do ich wielkoci. Z ka¿dej jednostki terytorialnej dobranej w pierwszym kroku losowano dok³adnie jedn¹ jednostkê losowania drugiego stopnia, czyli jeden ma³y obszar, z prawdopodobieñstwem proporcjonalnym do jego wielkoci. Trzeci etap losowania próby
przewidywa³ dobór dok³adnie omiu jednostek obserwacji w drodze losowania
prostego bezzwrotnego z ka¿dej dobranej jednostki drugiego stopnia.
1.4. Ważenie
Na potrzeby wnioskowania o badanej populacji wyznaczono dla uzyskanych wyników wagi przekrojowe, które pozwalaj¹ zapewniæ reprezentatywnoæ próby. Wagi obserwacji zale¿¹ od ró¿nicy pomiêdzy czêstociami
wystêpowania osób z próby a rzeczywistymi czêstociami wystêpowania
osób z populacji generalnej, w poszczególnych grupach demograficznych
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wyró¿nionych ze wzglêdu na miejsce zamieszkania (z podzia³em na miasto
i wie), województwo zamieszkania oraz wiek jednostek nale¿¹cych do badanej zbiorowoci.
Wa¿enie zosta³o przeprowadzone w ten sposób, aby jednoczenie zachowaæ za³o¿on¹ liczebnoæ próby i zapewniæ reprezentatywnoæ uzyskanych danych. Informacje na temat struktury demograficznej populacji generalnej uzyskano na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego
2011 oraz dokumentu wydanego przez GUS Stan i struktura ludnoci oraz
ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2011.
1.5. Metoda i miejsce przeprowadzenia wywiadów
Badanie realizowane by³o metod¹ bezporedniego wywiadu ankieterskiego wspomaganego komputerowo (Computer Assisted Personal Interviewing  CAPI).
W systemie CAPI kwestionariusz opracowany jest w postaci skryptu
elektronicznego  ankieter przeprowadza wywiad, pos³uguj¹c siê laptopem,
zaznaczaj¹c b¹d zapisuj¹c na ekranie odpowiedzi respondenta na pytania z kwestionariusza. Elektroniczna konstrukcja kwestionariusza ogranicza b³êdy ankieterskie, a fakt, ¿e dane przesy³ane s¹ bezporednio do centrum informatycznego CBOS (z pominiêciem etapu ich wprowadzania),
niweluje mo¿liwoæ pope³nienia b³êdów podczas wprowadzania danych.
Wszystkie wywiady przeprowadzone zosta³y wy³¹cznie w miejscu zamieszkania wylosowanych respondentek (PESEL wraz z nazwiskami wylosowanych osób dostarcza adresy ich zameldowania).
1.6. Problem response rate.
Przyczyny niezrealizowania wywiadów
Liczebnoæ wyjciowa (wylosowana) próby wynosi³a 2104 osoby. Wszystkie wylosowane osoby uprzedzone zosta³y o wizycie ankietera drog¹ pocztow¹. W tym celu przed rozpoczêciem badania wys³ano pod ich adresy tzw.
Karty Zapowiednie. W przypadku nieobecnoci wylosowanej do badania
respondentki w trakcie pierwszej wizyty ankietera, ankieter zobowi¹zany
by³ do dwóch powtórnych wizyt (³¹cznie 3 wizyty). Mimo tych zabiegów
wywiady przeprowadzono z 1107 osobami. Wskanik realizacji próby (response rate) wyniós³ zatem 52,6% (1107/2104 * 100%). W tabeli 38 odnotowano przyczyny niezrealizowania wywiadów.
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Ta b e l a 38
Przyczyny niezrealizowania wywiadów

Liczebność

%
do 997*

%
do 2104**

Błędny adres (wskazany w próbie adres nie istnieje,
bądź pod wskazanym adresem nie ma lokalu
1
mieszkalnego, bądź lokal znajdujący się pod
wskazanym adresem jest pustostanem)

14

1,40

0,67

Pod wskazanym w próbie adresem nie można się
2 było z nikim skontaktować – nikogo nie zastano
przez cały okres realizacji badania

129

12,94

6,13

229

22,97

10,88

Przyczyny niezrealizowania

3

Wylosowana osoba zmieniła miejsce zamieszkania
i nie można się z nią skontaktować

4 Wylosowana osoba nie żyje

2

0,20

0,10

Wylosowana osoba była nieobecna/nieuchwytna
5
przez cały okres realizacji badania

280

28,08

13,31

Wylosowana osoba odmówiła wzięcia udziału
6 w badaniu (z różnych powodów: niechęć, brak
czasu, obawa itp.)

111

11,13

5,28

Rodzic/opiekun prawny wylosowanej niepełnoletniej
7 osoby nie wyraził zgody na przeprowadzenie
wywiadu

158

15,85

7,51

Wylosowana osoba jest niesprawna w stopniu
uniemożliwiającym przeprowadzenie wywiadu

11

1,10

0,52

63

6,32

2,99

8

9 Inne przyczyny niezrealizowania wywiadu

* procentowanie do wywiadów niezrealizowanych (2104–1107)
** procentowanie do całej wylosowanej próby

W celu zniwelowania efektu ró¿nego poziomu realizacji w ró¿nych kategoriach spo³eczno-demograficznych zastosowana zosta³a procedura tzw. wa¿enia stratyfikacyjnego do danych GUS. Wa¿enie dokonane zosta³o specjalnie do tego celu opracowanym, autorskim programem, który uwzglêdni³:
¡ województwo;
¡ klasê miejscowoci wed³ug podzia³u miasto/wie;
¡ wiek w podziale na 9 wylosowanych roczników.
1.7. Ankieterzy. Realizacja badania w poszczególnych
dniach tygodnia
W badaniu bra³o udzia³ 142 ankieterów ze wszystkich 22 regionalnych sieci CBOS. Bior¹c pod uwagê próbê wylosowan¹, na jednego ankietera przypada³o teoretycznie 14,8 wywiadu. W rzeczywistoci jeden ankieter zrealizowa³ przeciêtnie 7,8 wywiadu (tab. 39).
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Ta b e l a 39
Zestawienie liczby zrealizowanych wywiadów przez ankieterów

Liczba zrealizowanych
wywiadów (ostatni kontakt
z respondentem)

Data

Odsetek w stosunku do ogółu
zrealizowanych wywiadów

Czwartek

25.10.2012

14

1,26%

Piątek

26.10.2012

27

2,44%

Sobota

27.10.2012

147

13,28%

Niedziela

28.10.2012

92

8,31%

Poniedziałek

29.10.2012

69

6,23%

Wtorek

30.10.2012

52

4,70%

Środa

31.10.2012

24

2,17%

Czwartek

1.11.2012

0

0,00%

Piątek

2.11.2012

81

7,32%

Sobota

3.11.2012

186

16,80%

Niedziela

4.11.2012

73

6,59%

Poniedziałek

5.11.2012

74

6,68%

Wtorek

6.11.2012

89

8,04%

Środa

7.11.2012

100

9,03%

Czwartek

8.11.2012

73

6,59%

Piątek

9.11.2012

6

0,54%

1.8. Wyniki kontroli pracy ankieterów
Ankieterzy zostali objêci kontol¹ terenow¹ (5% próby) i kontrol¹ nieterenow¹ (100% próby). Metody kontroli pracy ankieterów i ich wyniki przedstawiono w tabeli 40.
Ta b e l a 40
Zestawienie wyników kontroli pracy ankieterów

Kontrola terenowa
Zakres

Skontrolowano 56 wywiadów, co stanowi 5,0% zrealizowanej próby

Metoda

Powtórny telefoniczny kontakt z respondentem

Narzędzia

Kwestionariusz kontroli (poniżej)

Osoba
kontrolująca

Specjaliści ds. Jakości Realizacji Badań

Termin

13–14.11.2012
Kontrola wykazała:
– stwierdzono sfałszowanie jednego wywiadu (ankieta usunięta ze zbioru),

Uwagi

– w 3 wywiadach stwierdzono pomyłki w wykształceniu matek respondentek
(poprawiono w zbiorze),
– sześciokrotnie respondenci spontanicznie wyrażali pozytywne opinie
o ankieterach
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Kontrola nieterenowa
Zakres

Kontrolą objęto 100% zrealizowanych wywiadów
– merytoryczna analiza dokumentacji pracy ankietera – Karta Realizacji

Metody

– analiza czasów trwania wywiadów i międzyczasów pomiędzy wywiadami

Narzędzia

Komputerowy program do wprowadzania danych uwzględniający wszystkie
założenia merytoryczne i techniczne badania oraz komputerowa baza
ankieterów

Osoba
kontrolująca

Specjaliści ds. Jakości Realizacji Badań

Termin

12.11.2012

– analiza godzin realizacji

1.9. Kwestionariusz kontroli pracy ankieterów
Badanie: 2012/32 Zachowania ¿ywieniowe m³odych kobiet
termin realizacji badania: 25.109.11.2012 próba PESEL (ur. 19911999)
Kontrola TELEFONICZNA
nr ankietera ....................... .... ..

nr KRB..

........................

Dzieñ dobry, nazywam siê..........., jestem kontrolerem pracy ankieterów Centrum Badania Opinii Spo³ecznej. Czy mogê rozmawiaæ z Pani¹ (podaæ imiê
i nazwisko respondenta z KRB).
W przypadku respondentek niepe³noletnich, rozmowa kontrolna z opiekunem/rodzicem. Je¿eli w³aciwa respondentka jest
chwilowo niedostêpna, proszê spróbowaæ skontaktowaæ siê ponownie.
1. Proszê zaznaczyæ, z kim przeprowadzany jest wywiad kontrolny:
1) w³aciwa respondentka
2) opiekun (wpisaæ kto....
..............................)
W padzierniku/listopadzie CBOS przeprowadza³ badanie ankietowe.
W zwi¹zku z tym badaniem chcia³abym ponownie zadaæ Panu(i) kilka
pytañ, dotycz¹cych wizyty naszego ankietera:
2. Czy w ostatnim czasie zg³osi³ siê do Pani ankieter CBOS z prob¹ o udzielenie odpowiedzi na pytania przygotowanej ankiety?
1) Tak, rozmawia³am z nim OSOBICIE
2) Tak, rozmawia³am z nim przez telefon
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3) Nie, na pytania odpowiada³ kto inny Ú (ustaliæ kto i dlaczego nie
respondent?)
........................................................................................................................................
4) Nie, nikt nie rozmawia³ z ankieterem CBOS Ú [Po upewnieniu siê,
¿e nie by³o rozmowy z ankieterem CBOS, zakoñczyæ wywiad kontrolny i przejæ do aneksu]
3. Czy ankieter, który z Pani¹ rozmawia³ by³ kobiet¹ czy mê¿czyzn¹?
1) Kobiet¹
2) Mê¿czyzn¹
4. Czy ankieter, z którym Pani rozmawia³a przedstawi³ siê, pokaza³ identyfikator ze zdjêciem?
1) Tak 2) Nie 3) Nie pamiêtam
5. Czy pamiêta Pani, na jakie tematy by³ wywiad? (na jakie?)
6. Czy w trakcie odpowiadania na pytania ankiety, ankieter lub inna osoba
w jaki sposób pomaga³a Pani lub sugerowa³a odpowiedzi?
1) Tak (kto pomaga³..............................., na czym ta pomoc polega³a.......................)
2) Nie, nikt mi nie pomaga³ i nie sugerowa³
7) nie pamiêtam
7. Gdzie ankieter zapisywa³ Pani odpowiedzi?
1) na papierze  ankieta papierowa
2) na laptopie  przenony komputer
8. Jakie jest wykszta³cenie Pani matki (opiekunki)?
1) podstawowe, zasadnicze zawodowe
2) rednie
3) wy¿sze
9. Czy ma Pani jakie dodatkowe uwagi lub spostrze¿enia dotycz¹ce spotkania z ankieterem CBOS?
TAK Ú.................................................................................................................
ANEKS DLA KONTROLERA
Data przeprowadzenia wywiadu kontrolnego .............. 11. 2012
Owiadczam, ¿e wywiad kontrolny przeprowadzi³em(³am) osobicie.
Podpis kontrolera.......................................................
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2. Kwestionariusze
2.1. Kwestionariusz aktywności fizycznej (IPAQ)
w wersji pełnej
ród³o: http://www.ipaq.ki.se/
W tej czêci kwestionariusza chcemy zbadaæ Twoj¹ aktywnoæ fizyczn¹.
Odpowiedz na ka¿de pytanie, nawet jeli nie uwa¿asz siê za osobê aktywn¹ fizycznie.
W PYTANIACH U¯YTO NI¯EJ WYMIENIONYCH OKRELEÑ:
 INTENSYWNA aktywnoæ fizyczna oznacza ciê¿ki wysi³ek, zmuszaj¹cy do silnie wzmo¿onego oddychania (i przyspieszonej akcji serca)
 UMIARKOWANA aktywnoæ fizyczna oznacza wysi³ek przeciêtny
z nieco wzmo¿onym oddychaniem (i nieco przyspieszon¹ akcj¹ serca)
P23. ILE CZASU powiêci³a na WYSI£EK FIZYCZNY
ZWI¥ZANY Z PRAC¥ ZAWODOW¥ I/LUB NAUK¥
W SZKOLE?
Okrel redni¹ LICZBÊ DNI w ci¹gu ostatniego tygodnia oraz
MINUT, jakie powiêci³a na wysi³ek fizyczny zwi¹zany
z prac¹ zawodow¹ i/lub nauk¹ w szkole w ci¹gu jednego dnia.
We pod uwagê tylko taki wysi³ek, który jednorazowo trwa³
co najmniej 10 minut
Jeli nie pracujesz zawodowo ani nie uczysz siê,
to PRZEJD do czêci WYSI£EK FIZYCZNY
ZWI¥ZANY Z PRZEMIESZCZANIEM SIÊ (filtr do P24).
LICZBA
DNI
w tygodniu

LICZBA
MINUT
dziennie

1. INTENSYWNY wysi³ek fizyczny, np.:
 podnoszenie ciê¿kich rzeczy,
 kopanie,
 chodzenie po schodach,
 intensywne æwiczenia na lekcji w-f
(np. aerobik, biegi, szybkie p³ywanie)
2. UMIARKOWANY wysi³ek fizyczny, np.:
 przenoszenie lekkich rzeczy,
 umiarkowane æwiczenia na lekcji w-f
(np. gra w siatkówkê, p³ywanie w regularnym tempie)
Nie bierz pod uwagê chodzenia
3. CHODZENIE w czasie pracy zawodowej i/lub w szkole
(np. na przerwach, lekcji w-f)
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P24. ILE CZASU powiêci³a na WYSI£EK FIZYCZNY ZWI¥ZANY
Z PRZEMIESZCZANIEM SIÊ?
Okrel redni¹ LICZBÊ DNI w ci¹gu ostatniego tygodnia
oraz MINUT, jakie powiêci³a na wysi³ek fizyczny zwi¹zany
z przemieszczaniem siê w ci¹gu jednego dnia.
We pod uwagê tylko taki wysi³ek, który jednorazowo trwa³
co najmniej 10 minut
LICZBA
DNI
w tygodniu

LICZBA
MINUT
dziennie

1. JAZDÊ POJAZDEM, takim jak: samochód, autobus, poci¹g,
tramwaj lub inny pojazd
2. JAZDÊ ROWEREM w ramach przemieszczania siê
Nie bierz pod uwagê jazdy rekreacyjnej/dla przyjemnoci
3. CHODZENIE w ramach przemieszczania siê
Nie bierz pod uwagê spacerów dla przyjemnoci

P25. ILE CZASU powiêci³a na WYSI£EK FIZYCZNY ZWI¥ZANY
Z PRACAMI DOMOWYMI, OGÓLNYMI PRACAMI
PORZ¥DKOWYMI I OPIEK¥ NAD RODZIN¥?
Okrel redni¹ LICZBÊ DNI w ci¹gu ostatniego tygodnia oraz
MINUT, jakie powiêci³a na wysi³ek fizyczny zwi¹zany z pracami
domowymi, ogólnymi pracami porz¹dkowymi i opiek¹ nad rodzin¹
w ci¹gu jednego dnia.
We pod uwagê tylko taki wysi³ek, który jednorazowo trwa³
co najmniej 10 minut
LICZBA
DNI
w tygodniu
1. INTENSYWNY wysi³ek fizyczny w ogródku lub wokó³
domu, np.:
 przenoszenie ciê¿kich rzeczy,
 odnie¿anie lub kopanie
2. UMIARKOWANY wysi³ek fizyczny w ogródku lub wokó³
domu, np.:
 przenoszenie lekkich rzeczy,
 zamiatanie wokó³ domu lub grabienie ogródka,
 sprz¹tanie w ogródku lub wokó³ domu
3. UMIARKOWANY wysi³ek fizyczny w domu, np.:
 przenoszenie lekkich rzeczy,
 mycie okien lub pod³óg,
 sprz¹tanie w domu
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LICZBA
MINUT
dziennie

P26. ILE CZASU powiêci³a na WYSI£EK FIZYCZNY ZWI¥ZANY
Z REKREACJ¥, SPORTEM
I AKTYWNOCI¥ FIZYCZN¥ W CZASIE WOLNYM?
Okrel redni¹ LICZBÊ DNI w ci¹gu ostatniego tygodnia oraz
MINUT, jakie powiêci³a na wysi³ek fizyczny zwi¹zany z rekreacj¹,
sportem i aktywnoci¹ fizyczn¹ w czasie wolnym
w ci¹gu jednego dnia.
We pod uwagê tylko taki wysi³ek, który jednorazowo trwa³
co najmniej 10 minut
LICZBA
DNI
w tygodniu

LICZBA
MINUT
dziennie

1. CHODZENIE, jednorazowo co najmniej 10 minut w czasie
wolnym. Nie nale¿y braæ pod uwagê ¿adnego chodzenia,
o którym by³a mowa wcze niej
2. INTENSYWN¥ aktywnoæ fizyczn¹ w czasie wolnym, np.:
 aerobik,
 biegi,
 szybka jazda rowerem,
 szybkie p³ywanie
3. UMIARKOWAN¥ aktywnoæ fizyczn¹ w czasie wolnym, np.:
 jazda rowerem w regularnym tempie,
 p³ywanie w regularnym tempie,
 gra w siatkówkê

P27. OKREL CZAS SPÊDZONY w sposób BIERNY
Okrel redni¹ LICZBÊ DNI w ci¹gu ostatniego tygodnia
oraz MINUT, jakie spêdzi³a w sposób bierny w ci¹gu jednego dnia
LICZBA
DNI
w tygodniu

LICZBA
MINUT
dziennie

1. W dniach ROBOCZYCH w ci¹gu ostatniego tygodnia:
 siedzenie/le¿enie, np. przed telewizorem, komputerem,
 czytanie ksi¹¿ki, gazety
2. W dniach WOLNYCH OD PRACY I/LUB SZKO£Y w ci¹gu
ostatniego tygodnia:
 siedzenie/le¿enie, np. przed telewizorem, komputerem,
 czytanie ksi¹¿ki, gazety
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2.2. Skala Postaw Względem Zdrowia i Smaku (HTAS)
ród³o: Roininen i in. 1999
P19. Odczytam teraz szereg stwierdzeñ dotycz¹cych zdrowia i od¿ywania.
O ka¿dym z nich powiedz, w jakim stopniu siê z nim zgadzasz b¹d na ile
jest dla ciebie wa¿ne
Zainteresowanie zdrowiem
(HTAS  Walory zdrowotne
¿ywnoci)

Zdecydowanie
nie
(1)

Nie
(2)

Raczej
nie
(3)

Ani nie, Raczej
ani tak
tak
(4)
(5)

Tak
(6)

Zdecydowanie
tak
(7)

Zdecydowanie
nie
(1)

Nie
(2)

Raczej
nie
(3)

Ani nie, Raczej
ani tak
tak
(4)
(5)

Tak
(6)

Zdecydowanie
tak
(7)

1. Cechy zdrowotne ¿ywnoci maj¹
niewielki wp³yw na to, w jaki sposób
dokonujê wyboru ¿ywnoci
2. Przywi¹zujê du¿¹ uwagê do walorów
zdrowotnych ¿ywnoci, któr¹ spo¿ywam
3. Jem to, co lubiê i nie zastanawiam siê
nad wp³ywem spo¿ywanej ¿ywnoci
na moje zdrowie
4. Zawsze stosujê zdrow¹
i zbilansowan¹ dietê
5. Nie unikam ¿ywnoci nawet wtedy, gdy
mo¿e ona zwiêkszyæ poziom cholesterolu
we krwi
6. Jest dla mnie wa¿ne, aby moja
codzienna dieta zawiera³a du¿o witamin
i zwi¹zków mineralnych
7. Nie zwracam uwagi na walory
zdrowotne ¿ywnoci, któr¹ jem miêdzy
posi³kami g³ównymi
8. Jest dla mnie wa¿ne, aby moja dieta
nie zawiera³a du¿o t³uszczu

Zainteresowanie produktami typu
light
(HTAS  ¯ ywno æ light)
9. Nie s¹dzê, ¿eby produkty typu light
by³y zdrowsze od standardowych produktów
10. Spo¿ywanie ¿ywnoci typu light
pozwala utrzymaæ cia³o w dobrej formie
11. Spo¿ywanie produktów typu light
nie przyczynia siê do poprawy zdrowia
12. Spo¿ywanie ¿ywnoci typu light
pozwala kontrolowaæ poziom cholesterolu
we krwi
13. Produkty typu light nie pomagaj¹
w obni¿eniu poziomu cholesterolu we krwi
14. Spo¿ywanie ¿ywnoci typu light
pozwala na spo¿ywanie wiêkszych iloci
po¿ywienia bez dostarczania nadmiaru
kalorii
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Zainteresowanie produktami
naturalnymi
(HTAS  ¯ ywnoæ naturalna)

Zdecydowanie
nie
(1)

Nie
(2)

Raczej
nie
(3)

Ani nie, Raczej
ani tak
tak
(4)
(5)

Tak
(6)

Zdecydowanie
tak
(7)

Zdecydowanie
nie
(1)

Nie
(2)

Raczej
nie
(3)

Ani nie, Raczej
ani tak
tak
(4)
(5)

Tak
(6)

Zdecydowanie
tak
(7)

Zdecydowanie
nie
(1)

Nie
(2)

Raczej
nie
(3)

Ani nie, Raczej
ani tak
tak
(4)
(5)

Tak
(6)

Zdecydowanie
tak
(7)

15. Nie zwracam uwagi na substancje
dodatkowe obecne w ¿ywnoci, któr¹
spo¿ywam codziennie
16. Staram siê jeæ ¿ywnoæ, która nie
zawiera substancji dodatkowych
17. ¯ywnoæ o sztucznie wzmocnionym
smaku nie jest szkodliwa dla mojego
zdrowia
18. Nie spo¿ywam ¿ywnoci przetworzonej,
poniewa¿ nie wiem co zawiera
19. ¯ywnoæ wyprodukowana metod¹
ekologiczn¹ nie jest lepsza dla mojego
zdrowia ni¿ ¿ywnoæ wytworzona
metodami konwencjonalnymi
20. Chcia³abym spo¿ywaæ tylko warzywa
wyprodukowane metod¹ ekologiczn¹

Po¿¹danie s³odyczy
(HTAS  S³odycze)
21. Dziwi mnie to, ¿e niektórzy ludzie
po¿¹daj¹ czekolady
22. Czêsto zdarza mi siê mieæ niepohamowan¹ ochotê na zjedzenie czekolady
23. Dziwi mnie to, ¿e niektórzy ludzie
po¿¹daj¹ s³odyczy
24. Czêsto zdarza mi siê mieæ niepohamowan¹ ochotê na zjedzenie s³odyczy
25. Dziwi mnie to, ¿e niektórzy ludzie
po¿¹daj¹ lodów
26. Czêsto zdarza mi siê mieæ niepohamowan¹ ochotê na zjedzenie lodów

Stosowanie ¿ywnoci w formie
nagrody
(HTAS  ¯ywnoæ jako nagroda)
27. Unikam nagradzania siebie za pomoc¹
jedzenia
28. Nagradzam siebie poprzez kupowanie
czego naprawdê smacznego
29. Uwa¿am, ¿e szukanie pocieszenia
w jedzeniu jest oszukiwaniem samego siebie
30. Dogadzam sobie poprzez kupowanie
czego pysznego
31. Staram siê nie jeæ smakowitych
produktów, kiedy jest mi le
32. Kiedy jest mi le, jem co bardzo
smacznego
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Przyjemnoæ
(HTAS  ¯ ywnoæ jako ród³o
przyjemnoci)

Zdecydowanie
nie
(1)

Nie
(2)

Raczej
nie
(3)

Ani nie, Raczej
ani tak
tak
(4)
(5)

Tak
(6)

Zdecydowanie
tak
(7)

33. Nie s¹dzê, ¿e ¿ywnoæ powinna byæ
zawsze ród³em przyjemnoci
34. Kiedy jem, skupiam uwagê na
znajdowaniu przyjemnoci w smaku
¿ywnoci
35. Jem potrawê do koñca, nawet jeli mi
nie smakuje
36. Jest dla mnie wa¿ne, aby we wszystkie
dni tygodnia jeæ smaczn¹ ¿ywnoæ
37. Wygl¹d ¿ywnoci nie ma dla mnie
znaczenia
38. Wa¿n¹ czêci¹ mojego weekendu jest
spo¿ywanie smacznej ¿ywnoci

Numery stwierdzeñ zawieraj¹cych negacjê, które rekodowano: 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.

2.3. Skala Troski o Zdrowie (HCS)
ród³o: Kähkönen i Tuorila 1999
P19. Odczytam teraz szereg stwierdzeñ dotycz¹cych zdrowia i od¿ywania.
O ka¿dym z nich powiedz, w jakim stopniu siê z nim zgadzasz b¹d na ile jest
dla ciebie wa¿ne
Problemy dotycz¹ce zdrowia
i od¿ywiania
(Troska o zdrowie)

Zdecydowanie
nie
(1)

Nie
(2)

Raczej
nie
(3)

Ani nie, Raczej
ani tak
tak
(4)
(5)

Tak
(6)

39. Obawiam siê, ¿e przytyjê
40. Obawiam siê, ¿e pojawi siê u mnie
choroba nadcinieniowa
41. Obawiam siê, ¿e pojawi siê u mnie
choroba niedokrwienna serca
42. Niepokoi mnie to, ¿e dostarczam du¿o
energii z moj¹ diet¹
43. Niepokoi mnie to, ¿e dostarczam du¿o
t³uszczu z moj¹ diet¹
44. Niepokoi mnie to, ¿e dostarczam du¿o
cholesterolu z moj¹ diet¹
45. Niepokoi mnie to, ¿e dostarczam du¿o
cukru z moj¹ diet¹
46. Niepokoi mnie to, czy dostarczam
wystarczaj¹c¹ iloæ energii z moj¹ diet¹
47. Niepokoi mnie to, ¿e spo¿ywam ¿ywnoæ
zawieraj¹c¹ substancje dodatkowe
48. Nie przejmujê siê tym, ¿e dostarczam
du¿o soli z moj¹ diet¹

Numery stwierdzeñ zawieraj¹cych negacjê, które rekodowano: 48.
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Zdecydowanie
tak
(7)

2.4. Kwestionariusz urozmaicenia spożycia żywności (FIVeQ)
ród³o: Niedwiedzka, W¹do³owska 2008
W tej czêci chcemy siê dowiedzieæ czy w ci¹gu ostatnich 7 dni
(minionego tygodnia)
zjad³a wiêcej ni¿ wskazane iloci wymienionych poni¿ej
ró¿nych produktów ¿ywnociowych, bêd¹cych ju¿ po obróbce
cieplnej (chodzi o iloæ zjedzon¹ z talerza)
Jeli nie znasz produktu lub nie pamiêtasz czy jad³a produkt
w ci¹gu ostatnich 7 dni, to jako odpowied przyjmujemy nie.
P1. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe lub wiêcej ni¿ 7 kromek
nastêpuj¹cych rodzajów PRODUKTÓW ZBO¯OWYCH w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

1. Pieczywo razowe lub z ziarnami, tzw. ciemne (chleb razowy pszenny,
¿ytni, z ziarnami, pumpernikiel, grahamki) (wiêcej ni¿ 7 kromek
z ca³ego pieczywa lub bu³ki)
2. Pieczywo rafinowane, tzw. jasne (chleb jasny pszenny, ¿ytni, pszenno-¿ytni, pieczywo tostowe, bu³ki zwyk³e, bu³ki i rogale malane, rogale
francuskie, dro¿d¿ówki) (wiêcej ni¿ 7 kromek z ca³ego pieczywa
lub bu³ki)
3. Kasze gruboziarniste nierafinowane (gryczana, pêczak), ry¿ br¹zowy,
makaron razowy (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
4. Kasze drobnoziarniste rafinowane (manna, jêczmienna ³amana), ry¿
bia³y, makaron (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
5. Gotowe niadaniowe produkty zbo¿owe (niegotowane dodatki do
mleka, np. musli, p³atki kukurydziane) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)

P2. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe nastêpuj¹cych rodzajów
OWOCÓW w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

1. Owoce pestkowe (np. avocado, brzoskwinie, nektarynki, morele, liwki,
winogrona, winie, czerenie) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
2. Kiwi i cytrusy (np. pomarañcze, mandarynki, cytryny, grejpfruty)
(wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
3. Owoce tropikalne pozosta³e (np. ananas, arbuz, melon, daktyle wie¿e)
(wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
4. Owoce jagodowe (np. maliny, je¿yny, czarne jagody, truskawki)
(wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
5. Banany (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
6. Jab³ka i gruszki (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
7. Owoce suszone (np. rodzynki, morele, jab³ka, liwki, ananasy, figi,
daktyle) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
8. S³odkie przetwory owocowe (kompoty owocowe, d¿emy, powid³a,
konfitury, owoce kandyzowane) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
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P3. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe nastêpuj¹cych rodzajów
WARZYW w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

1. Warzywa krzy¿owe (kapusta bia³a, czerwona, w³oska, pekiñska,
chiñska, broku³y, kalafior, jarmu¿, brukselka) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki
sto³owe)
2. Warzywa ¿ó³to-pomarañczowe (marchew, papryka) (wiêcej ni¿
2 ³y¿ki sto³owe)
3. Warzywa zielone liciaste (sa³ata mas³owa, lodowa, rzymska, cykoria,
rukola, por, seler naciowy, szpinak) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
4. Pomidory (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
5. Warzywa korzeniowe i pozosta³e (np. buraki czerwone, pasternak,
cebula, czosnek, seler korzeniowy, rzodkiew, rzepa, sa³atki i surówki
z warzyw mieszanych) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
6. Warzywa takie jak ogórek (np. ogórki wie¿e, bak³a¿an, kabaczek,
dynia, cukinia) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
7. Oliwki (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
8. Ziemniaki, placki ziemniaczane, frytki (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)

P4. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe nastêpuj¹cych rodzajów
WARZYW STR¥CZKOWYCH LUB NASION ROLIN STR¥CZKOWYCH
w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

1. wie¿e nasiona rolin str¹czkowych i w puszce (kukurydza, groszek
zielony, fasolka szparagowa, fasolka zielona) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki
sto³owe)
2. Suche nasiona rolin str¹czkowych (fasola, groch, soczewica, bób, soja,
³ubin) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)

P5. Czy zjad³a/wypi³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe lub wiêcej ni¿
7 szklanek nastêpuj¹cych rodzajów PRODUKTÓW MLECZARSKICH w ci¹gu
ostatnich 7 dni?
Nie
(1)
1. Mleko i napoje mleczne (np. mleko, zupy mleczne, napoje z mleka,
jogurt, kefir, malanka) (wiêcej ni¿ 7 szklanek)
2. Twarogi (np. sery twarogowe ró¿ne, twaro¿ki smakowe i naturalne,
mozarella) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
3. Sery (np. sery podpuszczkowe ró¿ne i topione, serki do smarowania)
(wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
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Tak
(2)

P6. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe lub wiêcej ni¿ iloæ na
1 kromkê chleba nastêpuj¹cych rodzajów MIÊS I PRZETWORÓW MIÊSNYCH
w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

1. Kie³basy (kie³basy ró¿ne, mielonka, parówki) (wiêcej ni¿ iloæ na
1 kromkê chleba dobrze przykryt¹)
2. Wêdliny wysokogatunkowe (wêdliny wysokogatunkowe drobiowe,
wieprzowe i wo³owe) (wiêcej ni¿ iloæ na 1 kromkê chleba dobrze
przykryt¹)
3. Podroby i wyroby podrobowe (w¹tróbka, kaszanka, mó¿d¿ek, salceson,
pasztety), boczek, miêso narz¹dowe (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
4. Miêso czerwone (np. miêso wieprzowe, wo³owe, cielêce) (wiêcej ni¿
2 ³y¿ki sto³owe)
5. Miêso drobiowe (np. miêso z kury, kurczaka, kaczki, indyka) i z królika
(wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
6. Dziczyzna (np. miêso z dzika, sarny, zaj¹ca, przepiórki, dzikiej kaczki)
(wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)

P7. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe nastêpuj¹cych rodzajów
RYB I OWOCÓW MORZA w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

1. Ryby chude (np. mintaj, dorsz, okoñ, morszczuk, karp do 1 kg)
(wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
2. Ryby t³uste (np. tuñczyk, ³oso, sardynki, makrela, led , karp
powy¿ej 1 kg) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
3. Ma³¿e i miêczaki (np. ma³¿e, ka³amarnice, ostrygi, przegrzebki)
(wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
4. Skorupiaki (np. homar, krab, krewetki) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
5. Ikra (kawior) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)

P8. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 sztuki JAJ w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

Jaja (wszelkiego rodzaju, w ró¿nych potrawach z jaj) (wiêcej ni¿ 2 sztuki)

P9. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe GRZYBÓW w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

Grzyby wszelkiego rodzaju, w ró¿nych potrawach (np. pieczarki, grzyby
suszone, marynowane, gotowane, sma¿one) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
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P10. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe nastêpuj¹cych rodzajów
PRODUKTÓW FERMENTOWANYCH w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

1. Kwaszona kapusta i ogórki (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
2. Pozosta³e produkty fermentowane (np. ¿urek, barszcz czerwony
fermentowany) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)

P11. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe nastêpuj¹cych rodzajów
T£USZCZÓW w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

1. Olej (jakikolwiek) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
2. Mas³o (np. extra, mietankowe, ose³kowe) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
3. Margaryna w kostkach (do pieczenia, sma¿enia) lub w kubeczkach
(do smarowania) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
4.  mietana, mietanka (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
5. Inne t³uszcze zwierzêce, np. smalec, s³onina (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki
sto³owe)
6. Majonez i dresingi (sosy sa³atkowe) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)

P12. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe nastêpuj¹cych rodzajów
ORZECHÓW I ZIAREN w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

1. Orzech (w³oski, laskowy, nerkowca, pistacjowy, kokosowy), migda³,
kasztan, orzeszki ziemne, mas³o orzechowe, krem czekoladowo-orzechowy
(wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
2. Ziarno dyni, ziarno sezamu, ziarno s³onecznika (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki
sto³owe)

P13. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe lub wiêcej ni¿ 10 kostek/
/sztuk wszelkiego rodzaju S£ODYCZY I DESERÓW w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)
1. Cukier, miód, cukierki nie czekoladowe (np. cukierki owocowe,
karmelki twarde) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
2. Herbatniki, ciasta i ciastka (np. z kremem, kruche, pó³kruche,
z owocami, dro¿d¿owe, serniki, p¹czki, makowiec) (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki
sto³owe)
3. Czekolady ró¿ne i cukierki czekoladowe (wiêcej ni¿ 10 kostek/sztuk)
4. Lody i budyñ (wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)
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Tak
(2)

P14. Czy zjad³a wiêcej ni¿ oko³o 2 ³y¿ki sto³owe wszelkiego rodzaju PRZEK¥SEK S£ONYCH w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

Przek¹ski s³one (np. chipsy, krakersy, paluszki, chrupki)
(wiêcej ni¿ 2 ³y¿ki sto³owe)

P15. Czy wypi³a wiêcej ni¿ 7 szklanek/fili¿anek WODY w ci¹gu ostatnich
7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

Woda (w³¹czaj¹c w to wodê mineraln¹, sto³ow¹, ródlan¹, z kranu)
(wiêcej ni¿ 7 szklanek/fili¿anek)

16. Czy wypi³a wiêcej ni¿ 7 szklanek/fili¿anek nastêpuj¹cych NAPOJÓW
w ci¹gu ostatnich 7 dni?
Nie
(1)

Tak
(2)

1. Ró¿nego rodzaju napoje niealkoholowe (np. gazowane typu coca-cola,
gazowane napoje owocowe, wody smakowe, napary z zió³ i owoców,
granulowane napary herbat zio³owych i owocowych) (wiêcej ni¿
7 szklanek/fili¿anek)
2. Herbata (czarna, zielona, bia³a, czerwona) (wiêcej ni¿
7 szklanek/fili¿anek)
3. Kawa (wiêcej ni¿ 7 szklanek/fili¿anek)
4. Soki owocowe i nektary owocowe (np. jab³kowy, pomarañczowy,
grejpfrutowy, porzeczkowy, wieloowocowy, inne) (wiêcej ni¿ 7 szklanek)
5. Soki warzywne i warzywno-owocowe (np. pomidorowy, marchwiowy,
marchwiowo-owocowy, inne) (wiêcej ni¿ 7 szklanek)
6. Piwo (wiêcej ni¿ 7 szklanek)
7. Wino (wino, drinki) (wiêcej ni¿ 1 kieliszek do wina oko³o 100 ml)
8. Wódka (wódka i inne mocne alkohole) (wiêcej ni¿ 1 kieliszek
do wódki oko³o 50 ml)

107

2.5. Kwestionariusz do oceny spożycia owoców, warzyw
i błonnika (BSQFVF)
ród³o: Thompson, Byers 1994; kwestionariusz BSQFVF wed³ug Block
w modyfikacji w³asnej
P17. Jak czêsto spo¿ywasz wymienione poni¿ej produkty, które s¹ ród³em b³onnika pokarmowego? (nale¿y zaznaczyæ jedn¹ odpowied)
Rzadziej ni¿
1 raz
1 raz
w tygodniu
w tygodniu
(2)
(1)

23 razy
w tygodniu
(3)

46 razy
w tygodniu
(4)

codziennie
(5)

1. Soki owocowe i warzywne
2. Owoce (nie wliczaj¹c soków)
3. Surówki (warzywne, warzywno-owocowe, owocowe)
4. Ziemniaki (w ró¿nej postaci)
5. Ro liny str¹czkowe (samodzielnie
i w potrawach)
6. Inne warzywa, po przetworzeniu
(np. gotowane, konserwowane, kwaszone)
7. Otrêby, p³atki zbo¿owe, kasze
gruboziarniste (np. gryczana, pêczak)
8. Ciemne pieczywo ¿ytnie i pszenne
(tzw. razowe)
9. Jasne pieczywo, bu³ki zwyk³e
i malane, rogale, cha³ki, herbatniki

2.6. Kwestionariusz do oceny spożycia tłuszczów (BSQF)
ród³o: Thompson, Byers 1994; kwestionariusz BSQF wed³ug Block w modyfikacji w³asnej
P18. Jak czêsto spo¿ywasz wymienione poni¿ej produkty, które s¹
ród³em t³uszczu?
(nale¿y zaznaczyæ jedn¹ odpowied)
Rzadziej
5 i wiêcej
23 razy
12 razy
34 razy
ni¿ 1 raz
razy
w miesi¹cu w tygodniu w tygodniu
w miesi¹cu
w tygodniu
(2)
(3)
(4)
(1)
(5)
1. Hamburgery, cheeseburgery
2. Miêso ciemne (wieprzowina, wo³owina)
3. Miêso drobiowe w postaci sma¿onej
4. Parówki, frankfurterki
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5. T³uste wêdliny, mielonki, bekon, boczek
6. Sosy do sa³atek, majonez
7. Margaryna lub mas³o
8. Jaja (w ró¿nej postaci)
9. Sery ¿ó³te i topione
10. Mleko o zawarto ci t³uszczu 3,2%
11. Chipsy, frytki, popcorn
12. Lody
13. P¹czki, ciasta, ciastka, ciasteczka

2.7. Kwestionariusz dotyczący ograniczeń w spożyciu żywności
ród³o: opracowanie w³asne
Nie
(1)

Tak
(2)

P20. Czy stosujesz obecnie jakie ograniczenia w spo¿ywaniu ¿ywnoci?

P21 dla P20=2
P21. Wska¿ ograniczenia, które charakteryzuj¹ Twój obecny sposób od¿ywiania.
Nie
(1)

Tak
(2)

1. Ograniczam ogólnie iloæ spo¿ywanej ¿ywnoci, staram siê nie przejadaæ
2. Ograniczam spo¿ycie cukru i s³odyczy
3. Ograniczam spo¿ycie pieczywa, kasz, makaronu, ry¿u i ziemniaków
4. Ograniczam spo¿ycie ryb
5. Ograniczam spo¿ycie miêsa i wêdlin
6. Ograniczam spo¿ycie surowych warzyw
7. Ograniczam spo¿ycie surowych owoców
8. Ograniczam spo¿ycie produktów mlecznych
9. Ograniczam spo¿ycie t³uszczów, takich jak mas³o, margaryny, oleje,
majonez, smalec
10. Ograniczam spo¿ycie ¿ywnoci zawieraj¹cej du¿o t³uszczu,
takiej jak t³uste miêsa, t³uste wêdliny, sery ¿ó³te i topione
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