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Streszczenie 

 

Wstęp: Ograniczenie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, a zarazem zwiększenie 

spożycia żywności pochodzenia roślinnego jest podstawą koniecznej transformacji modelu 

żywienia ludności na świecie. Dieta planetarna, określana jest mianem diety podwójnej 

wygranej. Przynosi korzyści zdrowotne nie tylko dla człowieka, ale również środowiska 

naturalnego. Żywienie według zaleceń diety planetarnej sprzyja redukcji produkcji żywności 

pochodzenia zwierzęcego, a tym samym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.  

Cel pracy: Celem pracy jest ocena zachowań żywieniowych Polaków w odniesieniu  

do zaleceń żywieniowych związanych z realizacją zaleceń diety planetarnej.   

Materiał i metody: Przegląd piśmiennictwa z badań krajowych z ostatnich 10 lat, 

opublikowanych w języku polskim i angielskim, w których oceniano spożycie wybranych grup 

produktów spożywczych tj. warzyw i owoców, mięsa i przetworów mięsnych oraz nasion roślin 

strączkowych wśród dorosłych Polaków. 

Podsumowanie i wnioski: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa, można stwierdzić, że sposób 

odżywiania Polaków nie wpisuje się w zalecenia diety planetarnej. Spożycie mięsa  

i przetworów mięsnych wyniosło przeciętnie 170 gram dziennie w 2019 roku, co jest wyższym 

spożyciem niż zalecany maksymalny limit 86 gram. Natomiast spożycie roślin nasion 

strączkowych było rzadsze niż rekomendowany codzienny udział tych produktów według diety 

planetarnej. Konsumpcja owoców była niższa, gdyż wynosiła przeciętnie 126 gram dziennie w 

2019 roku, a w diecie planetarnej rekomendowane jest spożycie szacunkowo 200 gram 

dziennie. W przypadku warzyw przeciętne spożycie wynosiło 254 gram dziennie w 2019 roku 

i było niższe niż rekomendowane w diecie planetarnej szacunkowe 300 gram dziennie. Istnieje 

potrzeba wprowadzenia działań z zakresu edukacji żywieniowej i kulinarnej, które mogą 

przyczynić się do zmiany zachowań żywieniowych populacji Polski. 

 

Słowa kluczowe: dieta planetarna, spożycie warzyw i owoców, spożycie roślin nasion 

strączkowych, spożycie mięsa, osoby dorosłe, Polska  
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Abstract 

Title: Planetary diet and the current dietary patterns of Polish population 

Introduction: Limiting the consumption of animal products, and at the same time increasing the 

consumption of food of plant origin, is the basis for the necessary transformation of the nutrition 

model of the world population. The planetary diet is known as the double-win diet. It brings 

health benefits not only for humans but also for the environment. Nutrition according to the 

recommendations of the planetary diet helps to reduce the production of food of animal origin, 

and thus to reduce greenhouse gas emissions. 

Aim of the study: The aim of the study is to assess the eating behaviours of Poles in relation  

to the dietary recommendations related to the implementation of the planetary diet. 

Material and methods: A review of the literature from national research from the last 10 years, 

published in Polish and English, which analysed consumption of vegetables and fruit, meat and 

meat products and legumes among adult Poles. 

Summary and conclusions: Based on the literature review, it can be concluded that the diet of 

Poles does not comply with the recommendations of the planetary diet. The consumption of 

meat and meat products was, on average 170 grams per day in 2019, higher than the 

recommended maximum intake limit of 86 grams. Whereas the consumption of legumes was 

lower than the recommended intake in the planetary diet. Consumption of fruits was lower, on 

average 126 grams per day in 2019, and the planetary diet recommends 200 grams per day. 

When it comes to vegetables, the average consumption was 254 grams per day in 2019 and was 

lower than the recommended consumption of 300 grams per day described in the planetary diet. 

There is a need to provide nutritional and culinary education that may contribute to changing 

the eating behaviours of the Polish population. 

Keywords: planetary diet, consumption of vegetables and fruits, consumption of legumes, 

consumption of meat, adults, Poland 
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1. Wstęp 
 

Jak wynika z raportu „Sytuacja zdrowotna populacji Polski za rok 2020”, nastąpiło 

zahamowanie poprawy stanu zdrowia ludności Polski, na podstawie wyników oceny 

dotyczących długości życia i umieralności w porównaniu do większości mieszkańców Unii 

Europejskiej. W roku 2019 średnia długość życia wynosiła 74,1 lat, natomiast w przypadku 

kobiet wyniosła 81,8 lat. Oznacza to, że kobiety żyją w Polsce o średnio 7,7 lat dłużej niż 

mężczyźni (Wojtyniak i Goryński red. 2020, s. 17, 70). Średnia spodziewana długość życia dla 

mieszkańców Unii Europejskiej wynosi dla mężczyzn 78,5 lat, natomiast dla kobiet 84 lata 

(Eurostat 2021). Znaczy to, że mężczyźni średnio żyją w Polsce o około 4 lata krócej niż 

mężczyźni w Unii Europejskiej, a u kobiet ta różnica w średniej długości życia wynosi około  

2 lata.  Za czynnik mający duże znaczenie w obserwowanej nadumieralności wśród mężczyzn 

uznaje się status społeczno-ekonomiczny. Jednym z istotnych czynników społecznych, 

wpływających na różnicowanie długości życia jest poziom wyksztalcenia, który w przypadku 

mężczyzn może przyczyniać się do wydłużenia życia od około 7,4 lat do 11,0 lat. Kolejnym 

czynnikiem jest  miejsce zamieszkania, gdzie za najmniej korzystne uznaje się mniejsze miasta 

tj. zamieszkiwane przez mniej niż 5 tys. mieszkańców (Wojtyniak i Goryński red. 2020, s. 17).  

Głównymi przyczynami zgonów w Polsce w 2019 roku były choroby układu krążenia, 

nowotwory złośliwe, choroby neurologiczne, choroby układu pokarmowego, cukrzyca 

i choroby nerek. Wszystkie one należą do chorób przewlekłych niezakaźnych, określanych 

niekiedy jako „choroby cywilizacyjne” (IHME 2019). Zachorowań na choroby przewlekłe 

niezakaźne, można uniknąć, gdyż są za nie odpowiedzialne głównie behawioralne czynniki 

ryzyka, czyli te związane z zachowaniem człowieka. Na pierwszym miejscu wśród 

behawioralnych czynników ryzyka dla populacji Polski, znajduje się palenie tytoniu, natomiast 

na drugim zachowania żywieniowe (IHME 2019).  

Zachowania żywieniowe, są kształtowane pod wpływem wielu czynników. Dostęp  

do określonych produktów spożywczych, przynależność do grup społecznych, sytuacja 

ekonomiczna czy mass media, mają wpływ na kształtowanie indywidulanych zachowań 

(Brytek-Matera red. 2020). Do głównych nieprawidłowych zachowań żywieniowych, które 

zarazem są behawioralnymi czynnikami ryzyka, należy wysokie spożycie sodu, niskie spożycie 

produktów pełnoziarnistych, niskie spożycie nasion roślin strączkowych czy wysokie spożycie 

czerwonego mięsa (IHME 2019).  

Zachowania żywieniowe, w tym nawyki żywieniowe, to utrwalone zachowanie związane 

z pozyskiwaniem oraz spożywaniem pokarmów przez człowieka. Nawyki żywieniowe  
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są charakterystyczne dla danej osoby i mają za zadanie zaspokoić potrzeby tej jednostki  

(tj. biologiczne, związane z odczuwaniem głodu, ale także emocjonalne i społeczne). Kształtują 

się one w okresie dzieciństwa i w momencie dorastania, na co nie mamy dużego wpływu. 

Zachodzi  to w sposób nieświadomy i jest związane z osobami jakie znajdują się w najbliższym 

nam otoczeniu. Na początku będą to członkowie rodziny, a następnie członkowie grup 

rówieśniczych. Również rola emocji jest mocno podkreślana w procesie kształtowania się 

nawyków żywieniowych (Brytek-Matera red. 2020). Bardzo często w kontekście nawyków 

żywieniowych stosujemy podział na „zdrowe”, czyli prawidłowe zachowania żywieniowe, 

które pozwolą nam na dostarczenie potrzebnych składników odżywczych oraz będą 

wspomagać utrzymanie dobrego stanu zdrowia. A także „niezdrowe”, czyli nieprawidłowe 

zachowania żywieniowe, w których upatrujemy przyczynę rozwoju pewnych chorób i zaburzeń 

(Brytek-Matera red. 2020). 

 

1.1 Realizacja zaleceń prawidłowego żywienia i ocena 

sposobu żywienia ludności. 

 

W przypadku oceny zachowań, czy nawyków żywieniowych danej grupy bądź 

populacji, stosuje się metodologię badań typową dla oceny sposobu żywienia. Za punkt 

odniesienia w badaniu sposobu odżywiania się, przyjmuje się normy żywienia, które są 

wartościami referencyjnymi w przypadku określania zapotrzebowania na niezbędne składniki 

odżywcze. Dzięki nim, można dokonać oceny adekwatności spożycia, jak również zaplanować 

spożycie produktów w taki sposób, aby spełniały one zapotrzebowanie organizmu na 

poszczególne składniki odżywcze. Normy żywieniowe, różnią się w zależności od kraju, 

którego dotyczą, co jest związane z charakterystyką populacji, a także prowadzoną przez ten 

kraj polityką żywieniową czy zamieszkiwanym obszarem świata (Brytek-Matera red. 2020, 

s.44).  

W przypadku populacji Polskiej, w grudniu 2020 roku, opublikowano nowe „Normy 

żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie”. Według Jarosz i wsp. (2020) normy 

żywieniowe “określają jakie ilości energii i składników odżywczych są niezbędne  

do zaspokojenia potrzeb żywieniowych praktycznie wszystkich zdrowych osób w danej 

populacji”. Również w 2020 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny podczas Kongresu “Dieta dla Zdrowia i Planety”, zaprezentował nowe 

zalecenia zdrowego żywienia dla populacji Polski. Dotychczasowo funkcjonująca „Piramida 
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Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej”, opracowana w 2016 roku, została zastąpiona 

nową graficzną formą – talerzem zdrowego żywienia. Przyjęta forma graficzna ma pomóc 

w prawidłowym bilansowaniu posiłków. Wokół „talerza”, zamieszczono zalecenia dotyczące 

zwiększenia lub zmniejszenia spożycia określonych produktów. Wraz z nową wersją „Zaleceń 

Zdrowego Żywienia” załączono materiał pt. „W 3 krokach do zdrowia”, który ma pomóc 

w stopniowej zmianie nawyków żywieniowych przez społeczeństwo w Polsce (NCEŻ 2021). 

Istnieje wiele metod badań mających zastosowanie w ocenie sposobu żywienia, każda 

z nich posiada swoje wady i zalety. Informacje na temat sposobu odżywiania się, możemy 

dokonać za pośrednictwem wywiadu z 24 godzin, analizując historię żywienia czy stosując 

metodę punktową w ocenie jadłospisów lub zebranych wywiadów żywieniowych, te metody są 

zależne od pamięci uczestnika badania i należą do kategorii badań retrospektywnych. Można 

również zastosować metody prospektywne, które pozwalają na bieżące monitorowanie sposobu 

odżywienia przez tworzenie notatek dotyczących zapisu żywienia, czy dokonywanie pomiarów 

wagowych spożywanej żywności lub poprzez chemiczno-analityczną ocenę spożywanych 

posiłków. Sposób żywienia może być badany w zależności od stopnia dokładności oraz 

informacji jakie chcemy uzyskać. Stosując tzw. metody jakościowe uzyskujemy dane 

o rodzajach produktów spożywczych, jak często występują one w diecie badanej osoby, czy 

przykładowo na temat posiłków spożywanych w ciągu dnia. Do metod jakościowych należy 

metoda Wellnavi, która polega na fotografowaniu posiłków, a następnie zdjęcia są 

przekazywane do analizy osobie oceniającej. Wadą tej metody jest brak możliwości 

sprawdzenia dodatków, czy składników użytych podczas przygotowywania posiłku, dlatego 

uczestnik badania, proszony jest o dodatkowe wypełnienie kwestionariusza. Kolejnym 

badaniem jakościowym jest metoda częstości spożycia, która opiera się o przygotowaną listę 

produktów spożywczych. W przypadku badań, które analizowały prawidłowości żywienia 

z danego okresu czasu, wykorzystywane są metody punktowe. Pozwalają one na uzyskanie 

informacji o liczbie posiłków, częstości występowania poszczególnych grup produktów 

i dokonania analizy względem zaleceń żywieniowych. Natomiast w przypadku badań, 

w ramach  których chcemy uzyskać informacje o ilości konsumowanych produktów 

spożywczych w populacji lub przez daną osobę, stosuje się metody ilościowe. Należy do nich 

metoda inwentarzowa, która bada sposób żywienia w gospodarstwie domowym. Polega na 

dokonaniu przeglądu żywności, jaka jest zgromadzona w danym gospodarstwie domowym na 

początku badania oraz po upływie wyznaczonego okresu czasu, zwykle nie przekraczającym 

7 dni. Po czym dokonuje się obliczeń, których wynik prezentuje dzienne spożycie dla jednego 

członka badanego gospodarstwa domowego. Bardziej dokładna jest metoda wagowa, w której 
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ważymy wszystkie konsumowane posiłki oraz resztki talerzowe żywności u badanej osoby. 

Najdokładniejsza jest metoda chemiczno-analityczna, w której analizie poddawane są kopie 

spożywanych posiłków. Kolejne metody są zaklasyfikowane do metod jakościowo-

ilościowych, należy do nich metoda 24-godzinnego wywiadu, stosowanego na poziomie 

indywidualnym lub grupowym, który polega na uzyskaniu informacji o spożyciu żywności 

z danego dnia. W przypadku badań prowadzonych na poziomie populacji, sprawdza się metoda 

historii żywienia. Uzyskane wtedy informacje pochodzą z dłuższego okresu czasu  

i uwzględniają informacje na temat zwykłego/codziennego sposobu żywienia. Kolejna metodą 

jest badanie bieżącego notowania, które trwa od 1 do 14 dni i polega na zapisywaniu wszystkich 

produktów i posiłków spożywanych przez daną osobę. Wybór metody oceny sposobu żywienia 

jest zależny od celu badania, dostępności źródeł, informacji jakie chcemy uzyskać czy czasu 

trwania badania (Gronowska-Senger 2013). 

Spożycie poszczególnych produktów żywnościowych w populacji Polski, jest corocznie 

badane przez Główny Urząd Statystyczny i publikowany w badaniu „Budżetów gospodarstw 

domowych”. Badanie to poświęcone jest warunkom życia ludności, w którym respondenci 

odnotowują, w okresie jednego miesiąca dochody i wydatki, a także zamieszczają informacje 

na temat warunków mieszkaniowych oraz posiadanych dobrach trwałych. Badanie to  

w jednym ze swoich celów zakłada poznanie wielkości spożywanych artykułów 

żywnościowych. Badanie prowadzone jest przez uprawnionych ankieterów, a wyniki 

przeprowadzonej ankiety są spisywane w Programie Badań Statystycznych Statystyki 

Publicznej. Populacja uczestnicząca w badaniu jest dobierana jest poprzez metodę 

reprezentacyjna, która polega na losowym doborze próby spośród wszystkich gospodarstw 

domowych. Zastosowanie losowego doboru próby, daje równe szanse każdemu mieszkańcowi 

Polski na uczestnictwo w badaniu, a w efekcie wyniki z badania są reprezentatywne dla całej 

populacji Polski. Gospodarstwa domowe są w badaniu klasyfikowane do pięciu podstawowych 

grup społeczno-ekonomicznych: gospodarstwa pracowników, gospodarstwa rolników, 

gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek, gospodarstwa emerytów i rencistów  

oraz gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł. Na podstawie wyników badania 

„Budżetów gospodarstw domowych” możemy analizować wydatki na poszczególne grupy 

produktów spożywczych oraz spożycie poszczególnych produktów w przeliczeniu na średnie 

miesięczne spożycie przez jedną osobę oraz średnie miesięczne spożycie przez jedną osobę 

w zależności od liczebności gospodarstwa domowego. W tym badaniu określa się spożycie 

niektórych artykułów żywnościowych tj.: pieczywo i produkty zbożowe (wśród nich ryż, 

pieczywo, makarony i produkty makaronowe, mąka, pozostałe wyroby piekarskie, płatki 
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śniadaniowe), mięso (a w nim mięso surowe, w tym drób oraz wędliny i inne przetwory 

mięsne), ryby i owoce morza (a w tym ryby i owoce morza suszone, wędzone lub solone), 

mleko, jogurty, sery i twarogi (w tym twarogi oraz sery dojrzewające i topione), śmietana, jaja, 

oleje i tłuszcze (wśród nich tłuszcze zwierzęce a tym masło oraz tłuszcze roślinne), owoce 

(wśród nich owoce świeże i chłodzone, a w tym owoce cytrusowe i banany, jabłka, owoce 

jagodowe oraz owoce suszone, mrożone orzechy i przetwory owocowe), warzywa (w tym 

ziemniaki, warzywa świeże lub chłodzone, a w tym kapusta, pomidory, ogórki, buraki, 

marchewka oraz warzywa i grzyby mrożone, a także warzywa suszone i pozostałe przetwory 

warzywne, do których wliczono spożycie ziaren roślin strączkowych), cukier, dżem, miód, 

czekolada i inne wyroby cukiernicze, kawa, herbata i kakao oraz woda mineralna  (GUS 2020). 

Badaniom sposobu żywienia, powinny towarzyszyć badania oceny stanu odżywienia, 

które można przeprowadzić z wykorzystaniem wyników pomiarów antropometrycznych  

tj. wzrost, masa ciała, obwód w pasie, tali, pomiar fałdów skórnych czy obwód ramienia. 

Wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index - BMI), który jest obliczany na podstawie danych 

antropometrycznych wysokości i masy ciała, może posłużyć do rozpoznania niedowagi, 

nadwagi lub otyłości (Gronowska-Senger 2013). Korzystając z BMI należy pamiętać, że do 

jego obliczania bierzemy pod uwagę masę ciała, jednak to ilość tkanki tłuszczowej jest 

związana z określonym stanem zdrowia, czy choroby (Brytek-Matera red. 2020, s.216). 

W przypadku osób, u których za wyższą wagę jest odpowiedzialna masa mięśniowa, wskaźnik 

BMI może być nieadekwatny w ocenie. Na podstawie wyników pomiarów antropometrycznych 

można też obliczyć wskaźnik WHR (ang. waist to hip ratio), który jest stosunkiem obwodu tali 

do obwodu bioder. Pozwala on na ocenę rozmieszczenia tzw. brzusznej tkanki tłuszczowej. 

W zależności od płci, określono wartość wskaźnika WHR, który świadczy o otyłości brzusznej, 

u kobiet jest to wartość równa lub większa od 0,85, natomiast u mężczyzn 0,9 (Brończyk-Puzoń 

2018).  

 

1.2. Założenia dotyczące realizacji światowych zaleceń 

żywieniowych, określanych jako „dieta planetarna”.  

 

Wraz z początkiem roku 2019 na łamach czasopisma „The Lancet”, opublikowano 

raport, który został opracowany przez zespół EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health 

składający się z 37 światowych specjalistów i ekspertów z różnych dyscyplin naukowych, 

takich jak: epidemiologia, zdrowie człowieka, rolnictwo, żywienie, nauki środowiskowe  
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i polityczne. Celem zespołu było udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteśmy wstanie 

wyżywić 10 miliardów ludzi zdrową dietą w granicach naszej Planety?”. W wyniku pracy 

zespołu, został opublikowany raport pt. „Food in Anthropocene: the EAT-Lancet Commission 

on healthy diets from sustainable food systems” (w skrócie nazywany EAT-Lancet) (Willett et 

al. 2019). Raport ten jest uważany za przełomowy, gdyż jako pierwszy podejmuje próbę 

zaprojektowania uniwersalnego modelu żywienia, który będzie służył zarazem zdrowiu 

człowieka, ale także planety (Śliż i Mamcarz red. 2021, s.115). Efektem pracy ekspertów jest 

prezentowany w raporcie nowy model żywieniowy, nazywany dietą planetarną (ang. planetary 

diet). 

Przywoływane w raporcie dane podają, że ponad 820 milionów ludzi na świecie 

doświadcza niedożywienia, a o wiele więcej osób realizuje dietę o niskiej jakości, co przyczynia 

się do niedoborów mikroelementów, czyli witamin i składników mineralnych. Niedobory 

składników odżywczych jak: witamina A, żelazo, kwas foliowy czy cynk mogą przyczynić się 

do nieprawidłowego funkcjonowania organizmu. Konsekwencjami spożywania diety o niskiej 

jakości jest wzrost występowania chorób przewlekłych dietozależnych, do których zalicza się: 

otyłość, cukrzycę, udar i chorobę wieńcową serca. Według Willett i wsp. (2019), 

„nieprawidłowy model odżywiania, niesie ze sobą większe ryzyko zachorowalności 

i śmiertelności, w porównaniu do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, 

spożywania alkoholu, przyjmowania narkotyków i palenia papierosów razem wziętych”. 

Według założeń raportu, zmiana z obecnej diety na zdrową, pozwoli prawdopodobnie zapobiec 

od 10,8 mln do 11,6 mln zgonów rocznie  (Willett et al. 2019).  

Według autorów powyższego raportu, globalny system żywności może zapewnić dietę 

podwójnej wygranej, tzw. dietę win-win (tzn. zdrową dla człowieka i przyjazną dla środowiska) 

dla wszystkich do roku 2050. Będzie to wymagało wprowadzenia wielu zmian i współpracy 

globalnej, aby przeprowadzić ogólnoświatową transformację żywieniową (ang. Great 

Food Transformation). Aby mogła ona zajść konieczne jest uczestnictwo decydentów na 

każdym szczeblu, od indywidualnych konsumentów po ustawodawców oraz aktorów systemu 

łańcucha żywnościowego na każdym z jego etapów. Modyfikacje w obszarach nawyków 

żywieniowych, systemie produkcji żywności i zmniejszenie ilości marnowanej żywności będą 

należały to jednych z ważniejszych zadań w ramach tej zmiany. Szczególną przeszkodę 

w realizacji tego celu upatruje się we wzroście spożycia czerwonego mięsa i nabiału przez 

społeczeństwa (Willett et al. 2019).  
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Autorzy raportu EAT-Lancet w swoich analizach, wzięli pod uwagę założenia dwóch 

światowych agend, które uwzględniają zdrowie człowieka i ochronę środowiska tj. Cele 

Zrównoważonego Rozwoju (ONZ) i Porozumienie Paryskie (ang. Paris Agreement). 

W przypadku pierwszej z nich, skupia się ona na ochronie planety, ograniczeniu ubóstwa, 

zapewnieniu możliwości rozwoju każdemu, a także eradykacji głodu i niedożywienia. 

Natomiast druga agenda kładzie nacisk na ochronę zdrowia człowieka w odniesieniu do zmian 

klimatu. Jak zwracają uwagę autorzy raportu EAT-Lancet, w przypadku Porozumienia 

Paryskiego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych powinno dotyczyć nie tylko emisji 

związanej z pozyskiwaniem energii z węgla, ale również być rozszerzone na emisję związaną 

z systemem żywnościowym. Szacuje się, że nawet 30% emisji gazów cieplarnianych 

(ang. greenhouse-gas, GHG) jest związanych z produkcją żywności (Willett et al. 2019). 

Dieta planetarna to według Willett i wsp. (2019) „zdrowa referencyjna dieta w dużej 

mierze składająca się z warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, 

orzechów i olei nienasyconych, zawierająca niskie do umiarkowanego ilości owoców morza 

i drobiu oraz włączająca w to lub nie spożycie w niewielkich ilościach czerwonego mięsa, 

przetworzonego mięsa, dodatku cukru i warzyw skrobiowych”. Proponowany w raporcie 

wzorzec żywieniowy zakłada spożycie produktów z poszczególnych grup pokarmowych. 

Podział ten wynika z możliwości globalnego stosowania kryteriów i możliwości ich 

dostosowywania, z uwzględnieniem preferencji i kultury różnych populacji. Dieta referencyjna 

zaproponowana w raporcie spełnia wymagania żywieniowe dla dzieci od 2. roku życia i osób 

dorosłych oraz sprzyja redukcji zapadalności na choroby przewlekłe niezakaźne i zmniejsza 

ogólną śmiertelność (Willett et al. 2019).  

Dietę planetarną przedstawiono graficznie za pomocą talerza, który obrazuje proporcje 

udziału poszczególnych grup produktów (Rycina 1). Natomiast ramy ilościowe diety 

referencyjnej, zostały przedstawione w tabeli I., prezentując zakres udziału poszczególnych 

produktów w diecie dostarczającej około 2500 kcal na dzień. Podczas tworzenia modelu diety 

referencyjnej, zastosowano podział na grupy produktów spożywczych tj.: warzywa i owoce, 

pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa skrobiowe, białka pochodzenia zwierzęcego, oleje 

roślinne nienasycone, cukier dodany. Podział ten jest stosowany w większości zaleceń 

żywieniowych na świecie i uwzględnia związki między produkcją żywności a zdrowiem 

(Willett et al. 2019). 
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Rycina 1. Talerz diety planetarnej na podstawie EAT-Lancet Commission Summary Report 

(tłumaczenie własne) 

Żródło: EAT-Lancet 2019 

Autorzy raportu EAT-Lancet za jedną z przeszkód w realizacji założeń diety planetarnej 

i przeprowadzenia transformacji systemu żywieniowego na świecie wskazują wzrost spożycia 

czerwonego mięsa i nabiału (Willett et al. 2019). Przy obecnym spożyciu tych produktów, 

do ich wytworzenia wykorzystywana jest połowa powierzchni Ziemi (wolna od lodu i pustyni). 

Większość tej powierzchni przeznaczana jest na hodowlę zwierząt i roślin przeznaczonych  

na paszę. Duże zagospodarowanie terenu przez zwierzęta gospodarskie jest związane   

z produkcją jagnięciny czy wołowiny, na które potrzeba około 100 razy więcej ziemi,  

niż na produkcję ziemniaków. Należy zaznaczyć, że tereny na których hodowane są zwierzęta, 

różnią się od gruntów, na których uprawia się zboża, fasolę czy ziemniaki. Dwóch trzecich 

terenów pastwisk, nie można przystosować pod uprawę roślin. Dlatego, istnieje obawa, czy na 

dostępnych już terenach uprawnych, będzie można wyprodukować taką ilość pożywienia, 

aby zapewnić ją wszystkim ludziom (Ritchie i Roser 2021).  

W hipotetycznym scenariuszu, gdyby wszyscy przeszli na dietę wegańską, opartą 

wyłącznie na produktach pochodzenia roślinnego, użytkowanie gruntów rolnych 

zmniejszyłoby się z 4,1 miliarda hektarów do 1 miliarda hektarów. Już sama rezygnacja 

ze spożycia wołowiny i baraniny, przy stałym spożyciu produktów mlecznych, mogłaby 

spowodować zmniejszenie terenów wykorzystywanych do produkcji żywności o prawie 

połowę (Poore i Nemecek 2018). 
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Tabela I. Dieta planetarna w praktyce (2500 kcal na dzień). 

Źródło: Dieta planetarna. W: Wikipedia. (online) Dostępny w: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dieta_planetarna (dostęp: 23.05.2021)  

 

Grupa pokarmów Przykładowe 

pokarmy 

Szacunkowe 

zalecenia dzienne 

spożycie (gramy) 

Spożycie kalorii na 

dzień (kcal) 

Produkty 

pełnoziarniste 

Ryż, pszenica, 

kukurydza 

232 811 

Warzywa skrobiowe Ziemniaki, groch, 

dynia 

50 (0-100) 39 

Warzywa nie 

skrobiowe 

Pomidor, ogórek, 

papryka 

300 (200-600) 78 

 Warzywa 

ciemnozielone 

100 23 

 Czerwone i 

pomarańczowe 

warzywa 

100 30 

 Inne warzywa  100 25 

Owoce Jabłka, gruszki, śliwki 200 (100-300) 126 

Nabiał Mleko, kefir, biały ser 250 (0-500) 153 

Tłuszcze nienasycone Olej rzepakowy, olej 

słonecznikowy, oliwa 

z oliwek 

40 (20-80) 354 

Tłuszcze nasycone Masło, smalec 11,8 (0-11,8) 96 

Białko Wołowina, jagnięcina, 

wieprzowina (mięso 

czerwone) 

14 (0-28) 30 

 Kurczak i inne rodzaje 

drobiu 

29 ( 0-58) 62 

 Jaja 13 (0-25) 19 

 Ryby i owoce morza 28 (0-100) 40 

 Suche nasiona roślin 

strączkowych 

75 (0-100) 284 

 Orzechy 50 (0-75) 291 
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Produkcja żywności nie jest związana jedynie z problemem powierzchni jaką 

potrzebujemy do jej wytworzenia. Jest też ona powiązana z emisją gazów cieplarnianych 

i odpowiada za ponad jedną czwartą emisji gazów (hodowla i rybołówstwo stanowi 31%, 

produkcja roślin 27%, użytkowanie gruntów 24%, a łańcuch dostaw 18% (transport, 

pakowanie, sprzedaż detaliczna)) (Poore i Nemecek 2018). Temat zmian klimatu i produkcji 

żywności są sobie bliskie. Ponad połowa Polaków uważa, zmiany klimatu stanowią duże 

zagrożenie dla naszego kraju (Fagan i Huang 2019). Zwiększa się też świadomość wyborów 

żywieniowych i ich wpływ na klimat, dlatego jednym z działań, które ludzie decydują się 

podjąć na poziomie indywidualnym jest redukcja śladu węglowego (tj. suma emisji gazów 

cieplarnianych na jedną osobę). Wśród nich często wskazywane jest znaczenie zakupu 

lokalnych produktów (Poore i Nemecek 2018). 

 

Zdrowie publiczne jest interdyscyplinarną dziedziną, łączącą działania polityki 

zdrowotnej z ustawodawstwem obejmującym system produkcji żywności, bezpieczeństwo 

żywności i ochronę środowiska. Jednocześnie prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia, 

które skupiają się na tworzeniu otoczenia sprzyjającego zdrowiu, takie jak edukacja 

żywieniowa.  

Zdecydowałam się na napisanie pracy na temat diety planetarnej, ponieważ jej 

koncepcja jest nowa i nie zbadana w kontekście żywienia populacji Polski. Porównanie 

obecnego sposobu żywienia Polaków z zaleceniami diety planetarnej pozwoli nam poznać 

różnice między tymi dwoma sposobami odżywiania i zaprojektować działania, które pozwolą 

wprowadzić dietę planetarna, jako nowy sposób żywienia populacji Polski. 
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2. Cel pracy 
 

Celem pracy jest ocena zachowań/nawyków żywieniowych Polaków w odniesieniu  

do aktualnych światowych zaleceń żywieniowych związanych z realizacją zaleceń diety 

planetarnej. 

W opracowaniu  chciałabym odpowiedzieć na postawione poniżej pytania badawcze: 

1. Czy konsumpcja mięsa i przetworów mięsnych wśród dorosłych Polaków wpisuje się 

w zalecenia diety planetarnej? 

2. Czy spożycie przez dorosłych Polaków roślin strączkowych spełnia wymogi diety 

planetarnej? 

3. Czy spożycie warzyw i owoców wśród dorosłych Polaków spełnia wymogi diety 

planetarnej? 

 

3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

 

W poniższej pracy, aby odpowiedzieć na postawione pytania badawcze dokonano 

przeglądu piśmiennictwa, który jest metodą badań naukowych o charakterze pomocniczym. 

Przegląd piśmiennictwa pozwala poznać obecny stan wiedzy analizowanego zagadnienia oraz 

może stanowić punkt wyjścia do prowadzenia dalszych badań naukowych (Cisek 2010). 

W opracowaniu przeglądu piśmiennictwa włączono do opisu badania krajowe 

z ostatnich 10 lat (od 2011 roku do 2021 roku), opublikowane w języku polskim i angielskim, 

w których oceniano spożycie warzyw i owoców, mięsa i przetworów mięsnych oraz roślin 

strączkowych wśród dorosłych Polaków. 

Do pracy włączono zarówno badania jakościowe, jak również ilościowe. Przeszukane 

zostały następujące bazy danych: zagraniczna baza bibliograficzna – abstraktowa 

PubMed/Medline oraz specjalistyczna wyszukiwarka Google Scholar. Przeszukano również 

publikacje zamieszczone w czasopismach „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” oraz 

zeszytach naukowych – „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” i „Zdrowie Publiczne  

i Pielęgniarstwo”. W pracy uwzględniono również wyniki z badań „Budżetów gospodarstw 

domowych” prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczące spożycia wybranych 

grup produktów.  

Bazy danych zostały przeszukane za pomocą następujących haseł w języku polskim: 

nasiona roślin strączkowych, rośliny strączkowe, spożycie, spożywanie owoców, zalecenia 
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żywieniowe, owoce, warzywa, zwyczaje żywieniowe, mięso, a w przypadku baz 

anglojęzycznych słowa kluczowe to: meat consumption, nutrition intentions, pulses, beans, 

consumption, vegetable, vegetable consumption,  food choice, sustainable diets, dietary habits. 

W zależności od rodzaju przeszukiwanej bazy, używane słowa klucze były w języku 

polskim lub angielskim. W pierwszej kolejności selekcji badań dokonano na podstawie faktu, 

czy jest to badanie naukowe, a także opierając się na przeprowadzonej ocenie tytułów 

i zawartości streszczeń odszukanych publikacji. W kolejnym etapie analizowane były pełne 

teksty badań. W pracy zamieszczono badania, które zawierały dane na temat częstości spożycia 

wybranych grup produktów przez dorosłych Polaków, do których należały warzywa i owoce, 

mięso i przetwory mięsne oraz rośliny nasion strączkowych. Wybór grup produktów został 

dokonany, ze względu na ich znaczenie w odpowiednim ilościowym udziale w diecie 

planetarnej.  

 

 

4. Wyniki przeglądu prac dotyczących konsumpcji 

mięsa i przetworów mięsnych wśród dorosłych 

Polaków 

 

Na łamach Rocznika Naukowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa  

i Agrobiznesu w 2014 roku, ukazały się wyniki badania, przeprowadzonego przez Małgorzatę 

Kosicką-Gębską i Jerzego Gębskiego, którego celem było poznanie cech wpływających 

na ocenę jakości  produktów mięsnych i ryb oraz poznanie, czym kierują się konsumenci 

decydując się na ich zakup. Ogólnopolskie badanie ilościowe, zostało przeprowadzone  

w 2012 roku, a badana populacja liczyła 1500 dorosłych Polaków pochodzących z 16 

województw. Ilość osób z poszczególnych województw była proporcjonalnie dobierana do 

liczby ich mieszkańców. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza 

wywiadu, w którym znalazły się pytania otwarte i zamknięte. Wśród zebranych danych, 

znalazły się również te dotyczące częstości spożycia mięsa w badanej grupie. Badana populacja 

liczyła 785 kobiet i 715 mężczyzn. Osoby z wykształceniem średnim stanowiły 37,3% 

badanych, z zasadniczym zawodowym 26,0%, z wykształceniem wyższym 19,8%, 

a podstawowym 16,9%. Wśród uczestników badania największą liczebnie grupę wiekową 

stanowiły osoby w wieku 31-40 lat (28,2%), kolejną osoby w wieku 51-60 lat (23,9%), osoby 

wieku 41-50 lat stanowiły 19% badanych, a osoby do 30 roku życia stanowiły 12,9% 
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uczestników, natomiast osoby powyżej 61 roku życia były najmniejszą grupą i stanowiły 15% 

badanych. Większość uczestników zamieszkiwała miasta poniżej 500 tys. mieszkańców 

(44,9%), kolejno respondenci zamieszkiwali tereny wiejskie (35,8%), a najmniejszą grupą były 

osoby zamieszkujące miasta powyżej 500 tys. mieszkańców (19,3%). Ogółem każdego dnia 

mięso spożywało 27,2% uczestników badania. Kilka razy w tygodniu, mięso spożywało 43,9% 

badanych. Raz w tygodni spożycie mięsa deklarowało 13,9% badanych, a kilka razy w roku 

jedynie 2% respondentów. Żadna spośród badanych osób nie deklarowała, że nie spożywa 

mięsa. W badaniu dokonano analizy częstotliwości spożycia wybranych typów mięsa. Wśród 

osób spożywających mięso codziennie, najczęściej wskazywano na drób (7,3%), kolejno 

wieprzowinę (5,3%) oraz wołowinę (1,5%). Kilka razy w tygodniu drób spożywa 39,9% 

respondentów, wieprzowinę 32,9%, a wołowinę 9,7% uczestników badania. Osoby 

spożywające mięso raz w tygodniu najczęściej decydują się na drób (29,7%), kolejno 

wieprzowinę (27,3%) oraz wołowinę (18,6%). Również wśród badanych osób niewielki 

odsetek (4,8%) wskazuje na spożywanie dziczyzny raz w tygodniu. Kilka razy w miesiącu 

spożycie wieprzowiny deklarowało 22,1%, drobiu 17,3%, wołowiny 26,1%, a dziczyzny 

15,8%. Kilka razy w roku spożycie mięsa wołowego wskazywało 41,1% uczestników badania, 

wieprzowego 8,3%, drobiu 5,3%, a dziczyzny aż 37,1%. Mięsa wieprzowego nie spożywa 

4,1% badanych, drobiowego 0,5%, wołowego 2,9%, a dziczyzny nie spożywa aż 42,3% 

badanych (Kosicka-Gębska i Gębski 2014). 

Przedmiotem zainteresowania innych badaczy była konsumpcja mięsa oraz 

sprawdzenie jakie czynniki decydują o spożyciu mięsa przez Polki i Polaków. 

W opublikowanym w 2018 roku artykule autorstwa Krystyny Gutowskiej i wsp., 

zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w okresie luty 2013 do 

września 2014 roku z udziałem mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Celem badania 

było poznanie nawyków żywieniowych związanych ze spożyciem wołowiny. 

W przeprowadzeniu badania posłużono się kwestionariuszem, który zawierał 49 pytań, w tym 

45 zamkniętych i 4 pytania otwarte. W badaniu wzięło udział 1206 osób, natomiast po 

przeprowadzeniu wstępnej oceny, do analizy statystycznej włączono 1004 osób, które w pełni 

uzupełniły kwestionariusz. W odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru, związanego 

z powodem dla którego respondenci decydowali się na spożycie wołowiny, dominowała 

odpowiedź, że jest to związane ze smakiem, który lubią (47%). Respondenci wskazywali, też 

że spożywają wołowinę, ponieważ uważają, że jest  to produkt zdrowy (39%) oraz ze względu 

na swój stan zdrowia (10%). Istotne różnice wykazano w analizie odpowiedzi respondentów, 
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którzy spożywali wołowinę ze względów zdrowotnych. W ich przypadku deklarowali oni 

najczęściej, że spożywali ją raz w tygodniu i 2-3 razy w miesiącu. W analizie odpowiedzi 

dotyczących konsumpcji wołowiny i kwestiami zdrowotnymi, z uwzględnieniem podziału na 

płeć, to kobiety częściej deklarowały zmniejszenie spożycia wołowiny ze względów 

zdrowotnych niż mężczyźni. Łatwość w przygotowaniu wołowiny oraz twierdzenie, że mięso 

to lepiej pasuje do dań (odpowiednio 13% i 24%) również były wskazywane jako powód, dla 

którego badani decydują się na jej spożycie. Świąteczny charakter spożyciu wołowiny 

przypisywało 16% respondentów. W analizie odpowiedzi z uwzględnieniem płci oraz poziomu 

wyksztalcenia zauważono istotne różnice w odpowiedziach związanych ze spożyciem 

wołowiny. Wśród osób deklarujących spożycie wołowiny ze względów zdrowotnych, wysoki 

odsetek stanowiły osoby w grupie wiekowej 26-30 lat oraz 36-40 lat. Wśród osób nie 

spożywających wołowiny ze względów zdrowotnych, 45% stanowiły osoby ze średnim 

wykształceniem oraz 34% osób będących studentami. Połowa respondentów, która 

deklarowała, że kwestie zdrowotne związane z wyborem żywności są dla nich ważne, to osoby 

z wyższym wykształceniem, klasa średnia i osoby wykonujące pracę biurową. Osoby, które 

spożywają wołowinę na specjalne okazje znacznie rzadziej decydują się na jej zakup, 

w przeciwieństwie do osób, które nie nadają jej odświętnego charakteru i decydują się na jej 

spożycie przynajmniej raz w tygodniu. Częściej na zakup i spożycie wołowiny decydowały się 

osoby, które uważały że jest ona łatwa w przygotowaniu. Natomiast osoby, które kierowały się 

smakiem związanym ze spożyciem wołowiny rzadziej decydowały się na jej zakup. (Gutowska 

i wsp. 2018). 

Z opublikowanego najnowszego badania „Budżetów gospodarstw domowych w 2019 

r.” wynika, że Polki i Polacy w 2019 roku średnio miesięcznie spożywali 5,08 kg mięsa w 

przeliczeniu na jedna osobę (Tabela II.). Największe spożycie mięsa odnotowano w 

gospodarstwach rencistów, gdzie średnio w ciągu miesiąca spożywano 6,78 kg mięsa w 

przeliczeniu na jedną osobę. Najniższe spożycie mięsa wykazano w gospodarstwach osób 

pracujących na własny rachunek, u których w ciągu miesiąca w przeliczeniu na jedna osobę 

spożycie mięsa wyniosło 4,06 kg. W spożyciu mięsa wyszczególniono konsumpcję mięsa 

surowego, która wyniosła średnio 2,87 kg na jedną osobę w populacji Polskiej. Spożycie drobiu 

ogółem wyniosło średnio 1,53 kg na osobę miesięcznie, natomiast konsumpcja wędlin i 

przetworów mięsnych przez jedną osobę wyniosła średnio 1,97 kg (GUS 2020). 
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Tabela II Średnie miesięczne spożycie mięsa (w kg) na 1 osobę w gospodarstwach domowych 

według grup społeczno-ekonomicznych w 2019 roku w Polsce 

W
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ie
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ie
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rz

ec
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ie

si
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zn
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sp
o
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ci
e
 

n
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1
 o

so
b
ę 

ogółem 

gospodarstwa domowe 

pracowników 

rolników 

pracujących 

na własny 

rachunek 

emerytów i rencistów 

razem 

na stanowiskach 

razem emerytów rencistów 
robotniczych 

nierobotni-

czych 

mięso (w 

kg) 
5,08 4,57 4,99 4,12 5,83 4,06 6,77 6,77 6,78 

mięso 

surowe 
2,87 2,55 2,78 2,31 3,47 2,31 3,86 3,87 3,75 

drób 1,53 1,38 1,49 1,27 1,69 1,25 2,04 2,03 2,09 

wędliny 

 i inne 

przetwory 

mięsne 

1,97 1,82 1,99 1,65 2,08 1,59 2,51 2,49 2,65 

 

Źródło: GUS 2020 

Osoba zamieszkująca gospodarstwa jedno- i dwuosobowe spożywa przeciętnie 

miesięcznie więcej mięsa niż wynosi średnia miesięcznego spożycia dla jednej osoby w kraju 

(Tabela II i Tabela III). Najniższe spożycie mięsa odnotowano w gospodarstwach 

pięcioosobowych (Tabela III i Rycina 2). Im bardziej liczne jest gospodarstwo domowe, 

to przeciętne miesięczne spożycie mięsa przypadające na jedną osobę maleje (Rycina 2).  

Tabela III Przeciętne miesięczne spożycie mięsa (w kg) przypadające na jedną osobę w 

zależności od liczby osób w gospodarstwach domowych w 2019 roku w Polsce 

 
1-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

2-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

3-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

4-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

5-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

6- i więcej 

osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

mięso (w kg) 7,41 6,7 4,99 4,2 4,07 4,15 

mięso surowe 4 3,83 2,81 2,37 2,31 2,39 

drób 2,21 1,99 1,5 1,28 1,23 1,25 

wędliny i inne 

przetwory 
2,97 2,49 1,96 1,67 1,6 1,57 

 

Źródło: GUS 2020 
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Rycina 2. Przeciętne miesięczne spożycie mięsa (w kg) przypadające na jedną osobę w 

zależności od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe w roku 2019 w Polsce 

Źródło: GUS 2020 

Na podstawie badań „Budżetów gospodarstw domowych” na przestrzeni 9 lat (od 2011 roku 

do 2019 roku) można zauważyć tendencję spadkową związaną ze średnim spożyciem mięsa 

przypadającego na jedną osobę (Rycina 3). 

 

Rycina 3. Przeciętne miesięczne spożycie mięsa (w kg) przypadające na jedną osobę ogółem  

w latach 2011-2019 w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych Głównego 

Urzędu Statystycznego. 
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5. Wyniki przeglądu prac dotyczących spożycia 

roślin strączkowych przez dorosłych Polaków  

 

Na przestrzeni 1999 – 2008 roku przeprowadzono analizę spożycia suchych roślin 

nasion strączkowych przez Polaków. Pracę autorstwa Magdaleny Górnickiej i wsp.  

opublikowano w 2011 roku. Analizę przeprowadzono na podstawie badań „Budżetów 

gospodarstw domowych”, gdzie wykorzystano dane dotyczące średniego miesięcznego 

spożycia suchych nasion roślin strączkowych w latach 1999-2008, które przeliczono na dzienne 

spożycie. Do analizy włączono pięć typów gospodarstw domowych. Dokonano analizy 

statystycznej, a wartości średniego dziennego spożycia porównano do przyjętych zaleceń 

spożycia, od 5 do 15g na dzień na osobę. Na przestrzeni badanego okresu czasu odnotowano 

spadek w spożyciu suchych nasion roślin strączkowych w każdym z analizowanych typów 

gospodarstw domowych. Ogółem spadek w spożyciu oszacowano na około 42%, ponieważ 

w 1999 roku dzienne spożycie stanowiło 3,3g na osobę, natomiast w 2008 roku spożycie 

wyniosło 1,9 g na osobę na dzień. W 1999 roku wśród badanych typów gospodarstw 

domowych, największe spożycie suchych roślin nasion strączkowych odnotowano 

w gospodarstwie emerytów i rencistów, u których średnie spożycie wyniosło 4,3g na osobę  

na dzień oraz u pracowników użytkujących gospodarstwo rolne oraz rolników, u których 

średnie ich spożycie na osobę na dzień wyniosło 4g. Najniższe spożycie suchych roślin nasion 

strączkowych w 1999 roku dotyczyło osób w gospodarstwach pracujących na własny rachunek 

(2g na dzień na osobę). W 2008 roku w gospodarstwie emerytów i rencistów spożycie suchych 

nasion roślin strączkowych spadło i wyniosło 2,7g na osobę na dzień. W tym samym roku 

w gospodarstwie rolników odnotowano największy spadek spożycia suchych roślin nasion 

strączkowych w całym badanym okresie czasu i w porównaniu do wszystkich gospodarstw 

domowych. Spożycie nasion roślin strączkowych w 2008 roku wyniosło w tej grupie 2g  

na osobę na dzień. Autorki wykazały, że żadne z analizowanych gospodarstw domowych na 

przestrzeni badanych lat nie spełniło dolnej granicy przyjętego zalecanego dziennego spożycia 

nasion strączkowych, w odniesieniu do wartości referencyjnej tj. 5g/osobę/dzień (Górnicka  

i wsp. 2011). 

W 2018 roku opublikowano artykuł autorstwa Agaty Szczebyło i wsp. na podstawie 

badania przeprowadzonego w 2016 roku na temat spożycia nasion roślin strączkowych. 

Populacją badaną byli studenci polskich uczelni, ze wszystkich lat studiów, z różnych 
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kierunków (takich jak humanistyczne, artystyczne, techniczne, przyrodnicze) z dużych miast 

w Polsce. Udział w badaniu wzięło 151 studentów w przedziale wiekowym 19-26 lat. 

W przeprowadzeniu badania wykorzystano kwestionariusz ankiety, zbierany metodą CAWI 

(ang. Computer-Assisted Web Interview), czyli wywiad przeprowadzony za pomocą strony 

WWW. W badaniu analizowano częstość spożycia roślin nasion strączkowych oraz 

identyfikowano bariery i szanse dotyczące poziomu ich spożycia. W przypadku częstotliwości 

spożycia nasion roślin strączkowych, 44,8% studentów zadeklarowało, że spożywają je rzadziej 

niż raz w miesiącu, natomiast 43,8%, że kilka razy w miesiącu. Spożycie roślin nasion 

strączkowych kilka razy w tygodniu zadeklarowało 10,5% spośród badanych. Za główny 

powód ich spożycia wskazano smak (82%). Spożycie ze względu na zawartość w nich białka 

wskazywało 31% ankietowanych. Kolejnym czynnikiem wpływającym na spożycie nasion 

roślin strączkowych była ich niska cena, którą wskazywało 24% badanych. Natomiast 

dostępność oraz przyzwyczajenie wskazywało po 15% ankietowanych. Smak był zarazem 

głównym powodem, który wskazywali studenci, nie spożywający dań z roślin strączkowych 

(61%). Za kolejny powód rezygnacji z ich spożywania wskazywano brak umiejętności w ich 

przygotowywaniu (35%), co zarazem było deklarowane wśród wszystkich studentów, jako 

czynnik, który mógłby przyczynić się do zwiększenia spożycia strączków (72%). Również 

posiadanie wiedzy żywieniowej na temat nasion roślin strączkowych (37%) było wskazywane 

jako czynnik, który mógłby spowodować wzrost konsumpcji roślin strączkowych. Powód dla 

którego studenci rezygnowali ze spożycia strączków, był związany z gromadzeniem się 

nadmiernej ilości gazów w jelitach (18%). Autorki badania, wskazują potrzebę prowadzenia 

edukacji i dostarczenia informacji na temat nasion roślin strączkowych, ich korzyści 

zdrowotnych i środowiskowych, tak aby wzrosło ich spożycie. Wskazują potrzebę prowadzenia 

dalszych badań w zakresie spożycia nasion roślin strączkowych w populacji, która 

obejmowałaby całą Polskę, gdyż to badanie obejmowało jedynie grupę studentów (Szczebyło 

i wsp 2018).  

Pomimo opartych na dowodach korzyściach zdrowotnych wynikających z realizowania 

zasad diety opartej o produkty roślinne (Dinu et al. 2017), spożycie roślin strączkowych 

w populacji Polskiej pozostaje na bardzo niskim poziomie. Pokazują to wyniki badania 

przeprowadzonego przez Agatę Szczebyło i wsp. w listopadzie 2018 roku, którego część została 

opublikowana w cytowanym artykule. Przedstawione wyniki obejmowały zakres zachowań 

żywieniowych związanych z konsumpcją roślin strączkowych, w tym zagadnienia związane 

z częstością konsumpcji, postawami i barierami w stosunku do spożywania nasion roślin 
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strączkowych oraz określenia czynników wpływających na zwiększenie ich udziału w diecie. 

Dane zostały zebrane z wykorzystaniem metody wywiadu internetowego wspomaganego 

komputerowo (ang. CAWI, Computer Assisted Web Interview). Kwestionariusz został 

rozprowadzony wśród aktywnych uczestników panelu konsumenckiego (65 000 osób) przez 

komercyjną firmę badawczą. Link do kwestionariusza został wysłany do uczestników 

za pomocą poczty email. Kryteria włączenia do badania był wiek (25-40 lat) oraz 

„wykonywanie pracy w mieście” – rozumiane jako świadczenie pracy na podstawie umowy o 

pracę lub umowy cywilnoprawnej lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Rozesłany link do kwestionariusza został otwarty przez 1833 osoby, z czego 628 nie wypełniło 

w pełni kwestionariusza, a 178 osób nie spełniało kryterium włączenia. Ostatecznie liczba 

uczestników badania wyniosła 1027 osób, w wieku 25-40 lat, którzy wykonywali pracę w 

miastach na terenie wszystkich szesnastu województw w Polsce. Próba była reprezentatywna 

pod względem wieku i płci. Spośród uczestników badania 52% stanowiły kobiety, a średni wiek 

uczestników wynosił 32(±7) lat. Badani w większości mieszkali w miastach o liczbie 

mieszkańców mniejszej niż 100 tys. (48%), kolejno miasta z liczbą mieszkańców mniejszą niż 

50 tys. (31%), a najmniejszą grupę stanowiły osoby mieszkające w dużych miastach z liczbą 

mieszkańców powyżej 500 tys. (23%). Wśród badanej grupy 69% uczestników posiadało 

wykształcenie wyższe. Największą grupę stanowili uczestnicy wykonujący pracę biurową 

(65%). Pracę na pełny etat wykonywało 85% badanych. Respondenci, których gospodarstwo 

domowe liczyło 3 osoby stanowili największą grupę (31%). Wśród uczestników badania 

połowa posiadała dzieci do osiemnastego roku życia. Prawie połowa badanych (48%) określała 

sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego jako przeciętną. Zastosowano również 

podział badanych ze względu na sposób odżywiania. Większość uczestników (76%) 

deklarowała, że nie stosuje konkretnej diety, 16% respondentów ograniczało produkty 

pochodzenia zwierzęcego, 3% nie jadało mięsa, 1% deklarował, że nie jada produktów 

pochodzenia zwierzęcego, a 4% uczestników, odżywiało się w sposób inny niż wymienione 

wcześniej grupy. Częstość spożycia roślin strączkowych wśród badanych była niska, średnio 

wskazywano ich spożycie z częstotliwością kilka razy w roku. Wśród osób badanych, które 

stanowiły największa grupę (35%) i deklarowały spożycie roślin strączkowych kilka razy  

w roku (F1), najczęściej wybierano fasolę, następnie groszek, soczewicę i ciecierzycę. Prawie 

nigdy osoby w tej grupie nie spożywały tofu lub produktów sojowych. Kolejną grupę (F2) 

stanowiły osoby, które najrzadziej decydowałay się na spożycie roślin strączkowych (30%). 

Wśród nich okazjonalnie spożywano fasolę, zarazem osoby z tej grupy nigdy nie jadły groszku, 

soczewicy, ciecierzycy i produktów sojowych. Trzecią grupę (F3) stanowiły osoby, które 
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deklarowały spożycie wszystkich produktów zaliczanych do nasion strączkowych kilka razy w 

miesiącu (18%). Najczęściej wskazywali oni na spożycie mleka sojowego, ciecierzycy, fasoli i 

soczewicy. Czwarta grupa (F4) deklarowała spożycie roślin strączkowych kilka razy do roku 

(17%). Jednak najczęściej, bo nawet kilka razy w miesiącu, osoby z tej grupy spożywały 

ciecierzycę, fasolę i soczewicę. Znacznie rzadziej w porównaniu do osób z grupy trzeciej (F3), 

osoby te spożywały mleko sojowe, tofu i produkty sojowe (Rycina 4.).  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szczebyło i wsp. (2020) 

Legenda: 

Częstość spożycia: 1,0-1,50 – nigdy; >1,50-2,50 – kilka razy w roku; >2,50-3,50 – kilka razy 

w miesiącu; >3,50-4,0 – kilka razy w tygodniu  

Profile dietetyczne: F1 – grupa osób spożywająca rośliny strączkowe kilka razy w roku; F2 – 

osoby deklarujące spożycie roślin strączkowych najrzadziej; F3 – osoby deklarujące spożycie 

roślin strączkowych kilka razy w miesiącu; F4 – grupa osób deklarująca spożycie roślin 
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strączkowych kilka razy w roku, ale nawet kilka razy w miesiącu, osoby z tej grupy spożywały 

ciecierzycę, fasolę i soczewicę; 

Respondenci podczas wymienionego wyżej badania zostali również poproszeni 

o wskazanie trzech posiłków opartych o rośliny strączkowe, które spożywają. Najwięcej (32%) 

uczestników wskazało fasolkę po bretońsku. Druga w kolejności była zupa grochowa (20%), 

a trzecim najczęściej wskazywanym daniem z roślin strączkowych była zupa fasolowa (18%). 

W dalszej analizie badanych podzielono na trzy profile w zakresie przedstawianych postaw 

wobec spożycia roślin strączkowych. Największą grupę (41%), stanowiły osoby płci żeńskiej 

(56%) i osoby posiadające dzieci (47%). Wskazywali oni, że rośliny strączkowe są zdrowe dla 

większości osób, ale nie dla małych dzieci (w wieku 6-36 miesiąca życia)  oraz wskazywali, że 

są one smaczne. Druga grupa (37%) składająca się w 54% z kobiet i osób posiadających dzieci 

w wieku do 18 lat (60%) wskazywała, że rośliny strączkowe są smaczne i że są zdrowe zarówno 

dla większości osób oraz małych dzieci. Trzecia grupa (22%), która składała się w 60% 

z mężczyzn i osób nie posiadających dzieci (58%), najniżej oceniała ona smak oraz korzyści 

zdrowotne związane ze spożyciem roślin strączkowych dla małych dzieci. Badani byli również 

proszeni o wyrażenie opinii na temat jedenastu stwierdzeń, dotyczących spożywania roślin 

strączkowych. Wśród badanych 72% z nich uważało, że „zdecydowanie lub raczej tak” rośliny 

strączkowe są dobrym źródłem białka, tylko 6% osób nie zgadzało się z tym stwierdzeniem. 

Zdecydowanie częściej kobiety (82%) wskazywały na rośliny strączkowe jako dobre źródło 

białka, niż mężczyźni (62%). Badani uważający, że rośliny strączkowe mogą zastąpić mięso 

i być podstawą dania, stanowili 64% respondentów. Wśród ogółu badanych 45% nie zgadzało 

się ze stwierdzeniem, że dania z roślin strączkowych są powszechnie dostępne, natomiast 55% 

wskazywało, że spożywanie roślin strączkowych jest teraz popularne. Potwierdzenie, że rośliny 

strączkowe są tańszym źródłem składników odżywczych niż mięso, przyznało 56% badanych, 

a 62% osób uważało, że rośliny strączkowe są bardziej przyjazne środowisku niż mięso. 

W dalszej części kwestionariusza, badano, powód rezygnacji respondentów ze spożycia nasion 

roślin strączkowych. Głównie wskazywano na brak nawyku ich spożywania (30%), następnie 

dyskomfort po ich spożyciu (29%), długi czas ich przygotowania (25%), niechęć członków 

gospodarstwa domowego do ich spożywania (20%), następnie brak umiejętności w ich 

przygotowaniu (16%) oraz smak (12%). Autorzy badania uznali, że mimo znajomości 

tradycyjnych polskich dań, w skład których wchodzą rośliny strączkowe, to brak nawyków ich 

przygotowania oraz dyskomfort po ich zjedzeniu, sprawiają, że nie sięgamy wystarczająco 

często po tę grupę produktów, bogatą w składniki odżywcze i przyjazną dla środowiska. 
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Promocja i edukacja w zakresie spożywania roślin strączkowych powinna koncentrować się na 

umiejętnościach kulinarnych oraz praktycznych i prostych przepisach ich przygotowania 

(Szczebyło i wsp. 2020). 

Przeprowadzona analiza konsumpcji roślin nasion strączkowych z uwzględnieniem 

motywacji i barier w wyborze roślinnego źródła białka, została również opublikowana przez 

Magdalenę Śmigalak-Krajewską i Julię Wojciechowską-Solis w 2021 roku w artykule na 

łamach Nutrients. W artykule zaprezentowano wyniki badania, które stanowiło jedną z trzech 

części większej analizy. Badanie z udziałem konsumentów prowadzono od grudnia 2019 roku 

do lutego 2020 roku, za pomocą ankiety składającej się z 18 pytań. Ankieta została 

przeprowadzona za pomocą metody wywiadu internetowego wspomaganego komputerowo 

(ang. CAWI, Computer-Assisted Web Interview). Kwestionariusz ankiety składał się z części 

obejmujących dane demograficzne, wiedzę uczestników na temat korzyści zdrowotnych 

wynikających ze spożycia nasion roślin strączkowych, preferencje żywieniowe, a także 

powody, dla których warto zwracać uwagę na rośliny strączkowe i częstość spożycia posiłków 

zawierających te produkty. Kwestionariusz ankiety wykorzystywał pięciostopniową skalę 

Likert’a. W badaniu wzięło udział 1067 Polek i Polaków. Wśród uczestników kobiety stanowiły 

52,3% (558 osób), natomiast mężczyźni 47,7% (509 osób). Największą grupę wiekową były 

osoby w wieku do 25 lat i stanowiły one 29,24% uczestników badania (312 osób). Następną 

grupą pod względem liczebności były osoby w wieku 41-55 lat i stanowili 28,02% badanych 

(299 osób). Kolejną grupa wiekową, były osoby w wieku 26-40 lat, które stanowiły 22,27% 

respondentów (238 osób). Najmniejszą liczebnie grupą wiekową były osoby powyżej 56 roku 

życia, 20,47% uczestników badania (218 osób). Uczestnicy badania zamieszkujący miasta 

powyżej 30 tys. mieszkańców stanowili największą grupę wśród uczestników badania - 42,6% 

(455 osób). Mieszkańcy obszarów wiejskich stanowili 420 (39,4%) uczestników badania. 

Najmniejszą grupą były osoby z terenów miejsko-wiejskich, czyli miast o liczbie mieszkańców 

do 30 tys. – 18% (192 osób). Badanych podzielono na pięć profili dietetycznych. Większość 

uczestników (67,29%) określało swój sposób odżywiania jako przeciętny, czyli ich dieta nie 

wykluczała udziału poszczególnych grup produktów. Osoby ograniczające produkty 

odzwierzęce stanowiły 19,21% badanych, osoby na diecie bezglutenowej 9,56% respondentów, 

specjalną dietą ze względów zdrowotnych stosowało 1,5% uczestników, a 2,44% żywiło się w 

sposób nie klasyfikujący ich do wcześniej wymienionych grup. Z dokonanej analizy 

statystycznej, wynika, że konsumpcja nasion roślin strączkowych w populacji polskiej jest 

niska. Nasiona roślin strączkowych wśród uczestników badania były spożywane rzadziej niż 
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raz w tygodniu. Najczęściej z listy produktów, zawartej w kwestionariuszu, badani wskazywali 

spożycie groszku i fasoli. Soja i soczewica była częściej wskazywana jako element diety u osób, 

które deklarowały, że ograniczają produkty odzwierzęce oraz odżywiały się specjalna dietą 

zalecaną ze względów medycznych. Najmniej popularny wśród wszystkich konsumentów, 

z wyłączeniem osób przestrzegających diety ze względów medycznych był bób. Zarazem 

osoby przestrzegające diety ze względów zdrowotnych, spożywały nasiona roślin 

strączkowych od 1-2 razy w tygodniu do 3-4 razy w tygodniu. Częstość spożycia roślin nasion 

strączkowych w przeprowadzonej analizie była różna pomiędzy profilami dietetycznymi, na 

które podzielono uczestników badania. Analiza dotycząca motywacji konsumentów do 

spożywania posiłków zawierających nasiona roślin strączkowych, wykazała, że kobiety 

częściej od mężczyzn sięgają po te produkty ze względu na właściwości zdrowotne, 

atrakcyjność cenową i postrzeganie ich jako substytut mięsa oraz zawartość białka. Mężczyźni 

częściej od kobiet uzasadniali wybór nasion roślin strączkowych ze względu na regulację 

poziomu cukru we krwi oraz że stanowią one standardowy element ich diety. Wśród barier 

jakie występują w konsumpcji roślin strączkowych kobiety, częściej niż mężczyźni 

wskazywały brak umiejętności i wiedzy na temat przygotowywania posiłków z udziałem roślin 

strączkowych. Zarazem mężczyźni rzadziej włączają w swoje żywienie posiłki zawierające 

rośliny strączkowe oraz wskazują na brak wiedzy w zakresie potraw, które zawierają tą grupę 

produktów. Kobiety natomiast szybciej wprowadzają nowe produkty do menu i są bardziej 

skłonne na zamianę mięsa na rośliny strączkowe, ale częściej jako barierę w spożywaniu roślin 

strączkowych wskazywały problemy związane z wypróżnianiem. Forma zakupu roślin 

strączkowych (świeże, suszone, mrożone, w puszce czy w postaci gotowego dania) różniła się 

w odpowiedziach w zależności od płci. Kobiety najczęściej decydowały się na zakup roślin 

strączkowych w puszce (76,16%), następnie mrożonych (71,33%), kolejno w formie gotowych 

dań (65,41%), natomiast ponad połowa decydowała się na zakup suszonych roślin 

strączkowych (58,39%). Najrzadziej kobiety decydowały się na zakup świeżych roślin 

strączkowych (20,61%). W przypadku mężczyzn, najczęściej decydowali się oni na zakup 

roślin strączkowych w gotowych daniach (74,26%), następnie wskazywali na rośliny 

strączkowe w puszce (54,62%), najrzadziej decydowali się na zakup mrożonych (23,58%), 

suszonych (19,25%) i świeżych roślin strączkowych (11,00%). Badanie pokazuje, że 

największą przeszkodą w włączaniu produktów roślin strączkowych do diety, stanowił brak 

umiejętności kulinarnych związanymi z ich przygotowaniem oraz uczucie dyskomfortu po ich 

spożyciu. Autorzy badania wskazują, że promocja w zakresie spożywania roślin strączkowych, 

powinna skupiać się na dostarczeniu wiedzy na temat podejmowania codziennych małych 
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zmian żywieniowych, a w dłuższym okresie czasu pomoże to w zaakceptowaniu redukcji 

konsumpcji mięsa i zachęci do podejmowania bardziej odpowiedzialnych decyzji 

żywieniowych (Śmiglak-Krajewska i Wojciechowska-Solis 2021). 

 

6. Wyniki przeglądu prac dotyczących spożycia 

warzyw i owoców wśród dorosłych Polaków 

 

W 2011 roku w Roczniku Państwowego Zakładu Higieny ukazały się wyniki badań 

autorstwa Rafała Ilow i wsp. dotyczące spożycia warzyw i owoców wśród mieszkańców 

Wrocławia w wieku 49 i 50 lat. Do badania zostali włączeni uczestnicy Programu 

Profilaktycznego Chorób Sercowo-Naczyniowych, który był prowadzony przez Wydział 

Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu w 2008 roku. Uczestnikami badania byli 

mieszkańcy Wrocławia w liczbie 1520 osób (879 kobiet i 641 mężczyzn). Ocenę spożycia 

warzyw i owoców przeprowadzono w oparciu o wywiad żywieniowy częstościowo-ilościowy. 

Pytania dotyczyły spożycia poszczególnych produktów żywnościowych w okresie ostatniego 

miesiąca. Wśród nich znajdowało się 20 produktów warzywnych i 14 produktów owocowych. 

Uczestnicy określali też wielkość spożywanych porcji oraz częstotliwość spożycia warzyw 

i owoców. Wśród odpowiedzi dotyczących częstości spożycia respondenci wybierali spożycie: 

„na dzień”, „na tydzień”, „na miesiąc” oraz „rzadko/nigdy”, a wyniki zostały przeliczone na 

dzienne spożycie. Z obliczeń wyłączono spożycie warzyw i owoców w postaci zup 

jarzynowych, soków warzywnych, owocowych czy warzywno-owocowych, ze względu na 

trudność w określeniu spożycia warzyw i owoców w końcowym produkcie. Wyniki badania 

wyrażono medianą, ponieważ uznano, że lepiej odda ona spożycie, a wyniki nie będą zakłócone 

przez skrajne średnie arytmetyczne. Ogółem średnie spożycie warzyw wśród badanej grupy 

wyniosło 155,9g/dzień. Wśród kobiet spożycie było wyższe bo wynosiło 198,2g/dzień, niż 

u mężczyzn i wyniosło 150,6g/dzień. Wśród spożywanych warzyw przez badane kobiety 

największy udział miał pomidor (55,9g/dzień czyli 28,2% dziennego spożycia warzyw), 

następnie surówka warzywna (43,2g/dzień czyli 21,8% dziennego spożycia warzyw). 

Najmniejszy udział miało spożycie czosnku (0,2g/dzień czyli 0,1% dziennego spożycia 

warzyw), kukurydzy (1,4g/dzień czyli 0,7% dziennego spożycia warzyw) i fasolki szparagowej 

(2,9g/dzień czyli 1,4% dziennego spożycia warzyw). Badani mężczyźni podobnie jak kobiety 

najczęściej spożywali pomidory (55,9g/dzień i stanowiły one 37,1% dziennego spożycia 
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warzyw). Kolejno największy udział w dziennym spożyciu warzyw u mężczyzn, miała surówka 

warzywna, ale spożywali oni jej prawie o połowę mniej niż kobiety (22,4g/dzień czyli 14,9% 

dziennego spożycia warzyw). Najmniejszy udział lub brak spożycia warzyw przez badanych 

mężczyzn dotyczył kukurydzy, kolejno czosnku (0,4g/dzień czyli 0,3% dziennego spożycia 

warzyw), papryki (2,4g/dziennie czyli 1,6% dziennego spożycia warzyw) i fasolki szparagowej 

(2,9g/dzień czyli 1,9% dziennego spożycia warzyw).  

Wśród badanych kobiet i mężczyzn średnie spożycie owoców wyniosło 78,3g/dzień. 

U kobiet spożycie owoców ogółem wynosiło 91,2g/dzień, natomiast u mężczyzn było 

to 58,5g/dzień. Największy udział wśród spożywanych owoców przez kobiety miały jabłka, 

których spożywały średnio 47,1g/dzień (51,7% dziennego spożycia owoców). Następnym 

owocem pod względem częstości spożycia był banan (15,0g/dzień czyli 16,5% dziennego 

spożycia owoców) oraz winogrona (14,7g/dzień czyli 16,1% dziennego spożycia owoców). 

Badane kobiety deklarowały, że najrzadziej spożywają takie owoce jak: gruszka, śliwka, 

grejpfrut i owoce mrożone. Badani mężczyźni, najczęściej spożywali jabłka (3,8g/dzień czyli 

54,4% dziennego spożycia owoców). Drugim co do częstości spożycia, podobnie jak u kobiet 

był banan (15,0g/dzień czyli 25,7% dziennego spożycie owoców), natomiast mężczyźni 

w porównaniu do kobiet dużo rzadziej spożywali winogrona (4,4g/dzień czyli 7,6% dziennego 

spożycia owoców). Mężczyźni uczestniczący w badaniu najrzadziej deklarowali spożycie: 

gruszki, śliwki, grejpfruta, kiwi, brzoskwini, truskawek i owoców mrożonych. Autorzy badania 

stwierdzili istotne różnice w spożyciu warzyw i owoców w zależności od poziomu 

wykształcenia uczestników badania. Ze względu na małą liczbę uczestników badania 

posiadających wykształcenie podstawowe, w celu przeprowadzenia analizy utworzono jedną 

grupę składającą się z osób z wykształceniem zawodowym i podstawowym. Wyższe spożycie 

owoców i warzyw odnotowano u kobiet i mężczyzn z wykształceniem wyższym niż 

z wykształceniem średnim oraz z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Autorzy 

badania wśród wyciągniętych wniosków, podkreślają rolę edukacji żywieniowej, która 

mogłaby przyczynić się do zwiększenia spożycia owoców i warzyw w badanej grupie (Ilow  

i wsp. 2011). 

Warzywa i owoce są głównymi grupami produktów, pojawiającymi się w zaleceniach 

żywieniowych. Ich regularne spożycie niesie ze sobą wiele korzyści prozdrowotnych. W 2016 

roku opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez Dominikę Maciejewską wraz z 

zespołem podczas trzech dni trwania Festiwalu Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w 2014 

roku, w którym wzięło udział 615 osób w przedziale wiekowym 18-35 lat, kobiety stanowiły 
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307 uczestniczek badania, a mężczyźni 308 uczestników. Najwięcej uczestników (42,1%) 

pochodziła z miast liczących powyżej 200 tys. mieszkańców, kolejną co do liczności grupę 

stanowili uczestnicy pochodzący z miast do 50 tys. mieszkańców (26%). Pochodzenie z miast 

o liczbie mieszkańców w przedziale 50 tys. – 200 tys., deklarowało 18,2% respondentów, 

a najmniejszą grupę uczestników liczyły osoby pochodzące z terenów wiejskich – 13,7%. Pod 

względem poziomu wykształcenia, największą grupę stanowili uczestnicy deklarujący 

wykształcenie na poziomie średnim – 44,06%, kolejno osoby z wykształceniem wyższym – 

42,2%, osoby z wykształceniem podstawowym stanowiły 13,74% uczestników badania. 

Połowa respondentów (50,16%) deklarowała wysoki status ekonomiczny, 42,14% określiło 

swój status ekonomiczny jako wyższa klasa średnia, natomiast 5,24% jako niższa klasa średnia. 

Jako ubogi i bardzo ubogi status ekonomiczny zadeklarowało odpowiednio 2,3% i 0,16%. 

Uczestnicy pochodzili z 16 województw Polski. Uczestnicy badania wypełniali kwestionariusz 

ankiety, dotyczący nawyków żywieniowych, w którym znalazły się pytania dotyczące spożycia 

warzyw i owoców, wielkość porcji (w tym przypadku zastosowano metodę porównującą 

wielkość porcji do rozmiaru poszczególnych części dłoni, tj. wielkość dłoni, bez palców, 

wielkość pięści, rozmiar kciuka i rozmiar połowy kciuka) oraz pytania związane z wiedzą na 

temat zaleceń żywieniowych dziennego spożycia warzyw i owoców. U uczestników dokonano 

również pomiarów podstawowych parametrów antropometrycznych, takich jak: wzrost, waga, 

obwód ramienia, tali i bioder, oraz grubość fałdu skórnego na tricepsie za pomocą kompasu 

antropometrycznego. Na podstawie uzyskanych pomiarów obliczono wskaźnik masy ciała 

(BMI) oraz stosunek tali do bioder (WHR). Na podstawie zebranych danych dokonano analizy 

statystycznej, według której średnia wartość BMI dla kobiet wyniosła 23,18(±3,84), natomiast 

dla mężczyzn 27,38(±5,87). Natomiast wartość wskaźnika WHR dla kobiet wyniosła średnio 

0,77(±0,03), a dla mężczyzn 0,91(±0,15). Większość uczestników badania zadeklarowała 

spożycie warzyw 2-3 razy dziennie (58,6%), natomiast 39% deklarowało spożycie 0-1 razy 

dziennie, jedynie 2,4% uczestników spożywało warzywa 4-5 razy dziennie. W przypadku 

spożycia owoców, 48,1% respondentów zjada owoce 0-1 razy dziennie, 44,4% spożywa je 2-3 

razy dziennie, natomiast 7,5% deklarowało spożycie owoców 4-5 razy dziennie. Większość 

uczestników wielkość porcji spożywanych warzyw i owoców, określiła jako wielkość 

zaciśniętej pięści – odpowiednio 40,6% i 43,4%. Spożycie warzyw i owoców w porcjach o 

rozmiarze dłoni określiło odpowiednio 36,7% i 32,3%. Spożycie porcji warzyw o rozmiarze 

dwóch dłoni deklarowało 22,7% uczestników, w przypadku owoców spożycie takiej porcji 

odpowiadało 24,3% respondentów. W odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy na temat 

spożycia warzyw i owoców, większość uczestników (68,2%) badania twierdziło, że powinni 
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oni spożywać 2-3 porcji warzyw dziennie, w przypadku spożycia owoców, również 

dominowała odpowiedź 2-3 razy dziennie, którą zaznaczyło 66,6% uczestników. W analizie 

odpowiedzi pod względem płci odnotowano, że mężczyźni spożywają znacząco mniej owoców 

i warzyw niż kobiety. Wśród badanych 48,7% mężczyzn deklarowało konsumpcję warzyw 

0-1 razy dziennie, natomiast u kobiet było to 29,4%. Spożycie warzyw 2-3 razy dziennie 

deklarowało 49,7% mężczyzn, u kobiet było to 67,3%. Spożycie 4-5 razy dziennie warzyw 

wskazywało 1,6% mężczyzn, natomiast u kobiet było to 3,3%. Spożycie owoców 0—1 razy 

dziennie wśród mężczyzn deklarowało 52,6% uczestników, wśród kobiet taką odpowiedź 

udzieliło 43,8%, w przypadku spożycia owoców 2-3 razy dziennie 47,4% uczestniczek 

deklarowało spożycie na takim poziomie, u mężczyzn był to 41,5% uczestników. Z pośród 

badanych kobiet 8,8% deklarowało, że spożywają owoce 4-5 razy dziennie, natomiast 

u mężczyzn jedynie 5,9% deklarowało spożycie owoców z  taką częstotliwością. W analizie 

wyników odnotowano pozytywna korelację pomiędzy odpowiedziami na poszczególne pytania 

dotyczące poziomu spożycia warzyw i owoców. Wynika z nich, że wraz ze wzrostem spożycia 

warzyw rośnie spożycie owoców, zarówno ilość porcji spożywanych w ciągu dnia, jak 

i wielkość spożywanych porcji. We wnioskach do przeprowadzonego badania, autorzy 

zauważają potrzebę edukacji żywieniowej i skupieniu się na korzyściach zdrowotnych 

wynikających ze spożycia warzyw i owoców (Maciejewska i wsp. 2016). 

W 2017 roku ukazały się artykuł Rafała Ilow i wsp., przedstawiający wyniki badania 

przeprowadzone w latach 2004-2012 dotyczącego nawyków żywieniowych wśród studentów 

Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem pracy było zbadanie nawyków 

żywieniowych w zakresie czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. 

W badaniu wzięło udział 892 kobiety i 276 mężczyzn, w sumie 1 168 studentek i studentów. 

Średnia wieku wśród kobiet uczestniczących w badaniu wyniosła 22,9(±1,4) lat, a u mężczyzn 

23,2(±1,9) lat. Uczestnicy udzielali odpowiedzi na 46 pytań zawartych w ankiecie, dotyczących 

nawyków żywieniowych i stylu życia. Ankieta została opracowana na podstawie „Złotej Karty 

Prawidłowego Żywienia”. Pytania dotyczące nawyków żywieniowych były również oparte 

o Polskie Zalecenia Prawidłowego Żywienia. Z wyników przeprowadzonego badania, spożycie 

owoców powyżej lub przynajmniej dwóch porcji dziennie deklarowało 68,6% badanych kobiet 

i był to wynik wyższy w porównaniu do mężczyzn, u których spożycie owoców na takim 

poziomie deklarowało 51,8%. Istotną różnicę odnotowano w przypadku spożycia poniżej 

jednej porcji owoców dziennie w zależności od płci. Wśród kobiet spożycie mniej niż jednej 

porcji owoców dziennie deklarowało tylko 8,7% badanych, natomiast u mężczyzn było to 
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16,7%. Spożycie warzyw, również było większe w przypadku kobiet niż mężczyzn. 

Konsumpcja powyżej lub przynajmniej trzech porcji warzyw dziennie deklarowało 30,2% 

badanych kobiet i 21,0% mężczyzn. Konsumpcje od jednej do dwóch porcji warzyw w ciągu 

dnia deklarowało 62,7% uczestniczek badania, a wśród mężczyzn był to zbliżony poziom 

ponieważ 62,3% uczestników zaznaczyło spożycie od jednej do dwóch porcji warzyw dziennie. 

Istotną różnicą odznaczało się spożycie mniej niż jednej porcji warzyw pomiędzy badanymi 

grupami, u kobiet takie spożycie deklarowało 7,2% uczestniczek, natomiast wśród mężczyzn 

było to 16,7% badanych. Autorzy badania podkreślają, że w badanej grupie 62% kobiet i 75% 

mężczyzn nie spożywa rekomendowanej ilości warzyw i owoców (Ilow i wsp. 2017). 

Z opublikowanego w 2020 roku badania „Budżetów gospodarstw domowych w 2019 

r.”, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że średnio jedna osoba w Polsce 

spożywa ogółem 3,78 kg owoców (Tabela IV.). Największe spożycie owoców pod względem 

grup społeczno-ekonomicznych, odnotowano w gospodarstwach emerytów (5,19 kg), 

natomiast najniższe w gospodarstwach pracowników na stanowiskach robotniczych i rolników 

(po 2,97 kg).  

Tabela IV Średnie miesięczne spożycie owoców (w kg) na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych według grup społeczno-ekonomicznych w 2019 roku w Polsce 
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so
b
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ogółem 

gospodarstwa domowe 

pracowników 

rolników 

pracujących 

na własny 

rachunek 

emerytów i rencistów 

razem na stanowiskach 

razem emerytów rencistów robotnicz

ych 

nierobotni-

czych 

owoce (kg) 3,79 3,45 2,97 3,95 2,97 3,75 5,12 5,19 4,60 

owoce świeże 

lub chłodząc 
3,58 3,24 2,82 3,68 2,84 3,52 4,89 4,95 4,41 

owoce 

cytrusowe i 

banany 

1,36 1,30 1,13 1,49 0,96 1,37 1,68 1,70 1,56 

jabłka 1,01 0,86 0,78 0,95 0,96 0,85 1,51 1,53 1,43 

owoce 

jagodowe 
0,40 0,35 0,31 0,40 0,33 0,42 0,58 0,60 0,47 

owoce suszone, 

mrożone, orzechy, 

przetwory 

owocowe 

0,21 0,20 0,14 0,27 0,13 0,24 0,23 0,24 0,19 

Źródło: GUS 2020 
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Analizując przeciętne spożycie owoców na jedną osobę w zależności od liczby osób 

zamieszkujących gospodarstwo domowe (Tabela V.), największe ich spożycie jest 

obserwowane w 1-osobowych gospodarstwach domowych (6,48 kg), a najmniejsze 

w gospodarstwach liczących 6 i więcej osób (2,29 kg). 

Tabela V Średnie miesięczne spożycie owoców (w kg) przypadające na jedną osobę  

w zależności od liczby osób w gospodarstwach domowych w 2019 roku w Polsce 

  

1-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

2-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

3-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

4-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

5-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

6- i więcej 

osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

owoce (kg) 6,48 5,28 3,78 3,16 2,81 2,29 

owoce świeże 

lub chłodząc 
6,16 5 3,56 2,97 2,66 2,18 

owoce 

cytrusowe i 

banany 

2,21 1,78 1,41 1,2 1,07 0,84 

jabłka 1,86 1,43 0,94 0,81 0,74 0,65 

owoce 

jagodowe 
0,7 0,62 0,4 0,31 0,29 0,23 

owoce 

suszone, 

mrożone, 

orzechy, 

przetwory 

owocowe 

0,31 0,28 0,22 0,19 0,15 0,11 

 

Źródło: GUS 2020 

Porównując spożycie owoców ogółem możemy zauważyć, spadek spożycia owoców 

przypadający na jedną osobę wraz ze wzrostem liczby osób zamieszkujących gospodarstwo 

domowe (Rycina 5.). W gospodarstwach domowych liczących jedną i dwie osoby, przeciętne 

miesięczne spożycie owoców na jedna osobę jest wyższe niż średnia spożycie owoców na jedną 

osobę w kraju. W przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby to spożycie jest 

porównywalne (3,78 kg) do średniego spożycia przypadającego na jednego Polaka (3,79 kg). 

Analizując przeciętne miesięczne spożycie owoców przypadające na jedną osobę  

w Polsce od roku 2011 do 2019, możemy zauważyć tendencję wzrostową w spożyciu tej grupy 

produktów (Rycina 6.). W roku 2011 przeciętne spożycie owoców na jedną osobę w miesiącu 

wynosiło 3,29 kg, natomiast w 2019 roku było to już 3,79 kg na osobę. Konsumpcja owoców 

przypadająca na jedną osobę w miesiącu, wzrosła w tym okresie czasu o około 0,5 kg. 
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Rycina 5. Przeciętne miesięczne spożycie owoców (w kg) na jedną osobę w zależności  

od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe w 2019 roku w Polsce 

Źródło: GUS 2020 

 

Rycina 6. Przeciętne miesięczne spożycie owoców (w kg) ogółem przypadające na 1 osobę  

w latach 2011-2019 w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych 

Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Średnie spożycie warzyw (Tabela VI.) w polskich gospodarstwach domowych 

w przeliczeniu na jedną osobę wynosi ogółem 7,61 kg. W podziale na grupy społeczno-

ekonomiczne, największe spożycie warzyw na jedną osobę, odnotowano w gospodarstwach 

emerytów (10,33 kg), natomiast najniższe spożycie w gospodarstwach osób pracujących na 

własny rachunek (6,40 kg). 

Tabela VI Średnie miesięczne spożycie warzyw (w kg) na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych według grup społeczno-ekonomicznych w populacji Polski w 2019 roku  
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so
b
ę 

ogółem 

gospodarstwa domowe 

Pracowników 

rolników 

pracujących 

na własny 

rachunek 

emerytów i rencistów 

razem na stanowiskach 

razem emerytów rencistów 
robotniczych 

nierobotni-

czych 

warzywa 

(w kg) 
7,61 6,80 6,94 6,66 8,34 6,40 10,26 10,33 9,76 

ziemniaki 2,75 2,40 2,74 2,05 3,57 1,97 3,80 3,81 3,71 

warzywa 

świeże 

i chłodzone 

3,66 3,24 3,11 3,37 3,93 3,27 5,06 5,12 4,61 

kapusta 0,36 0,31 0,35 0,27 0,43 0,26 0,53 0,54 0,48 

pomidory 0,79 0,69 0,64 0,75 0,77 0,72 1,09 1,11 1,00 

ogórki 0,47 0,41 0,44 0,39 0,71 0,39 0,60 0,61 0,57 

buraki 0,16 0,13 0,14 0,13 0,24 0,10 0,24 0,24 0,23 

marchew 0,41 0,36 0,35 0,36 0,53 0,36 0,57 0,58 0,53 

warzywa 

i grzyby 

mrożone 

0,17 0,17 0,15 0,19 0,12 0,17 0,21 0,21 0,21 

warzywa 

suszone 

i pozostałe 

przetwory 

warzywne* 

1,01 0,98 0,93 1,03 0,72 0,98 1,18 1,18 1,23 

* łącznie z ziarnami roślin strączkowych 

Źródło: GUS 2020 
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Porównując przeciętne miesięczne spożycie warzyw przypadające na jedną osobę pod 

względem liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe (Tabela VII.), można 

zaobserwować podobnie, jak w przypadku spożycia owoców (Rycina 7.). Najwięcej warzyw 

spożywa się w gospodarstwach jednoosobowych (11,48 kg), a wraz ze wzrostem liczby osób 

zamieszkujących gospodarstwo domowe spożycie warzyw na jedną osobę spada. Spożycie 

warzyw w gospodarstwach jedno- i dwuosobowych na jedna osobę jest wyższe, niż średnie 

spożycie warzyw na jedną osobę w kraju. Gospodarstwa domowe zamieszkiwane przez 3 i 

więcej osób spożywają przeciętnie mniej warzyw niż średnio jedna osoba w Polsce. 

Tabela VII Przedstawiająca średnie miesięczne spożycie warzyw (w kg) przypadające na jedną 

osobę w zależności od liczby osób w gospodarstwach domowych w Polsce w 2019 roku 

  

1-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

2-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

3-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

4-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

5-osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

6- i więcej 

osobowe 

gospodarstwo 

domowe 

warzywa (w kg) 11,48 10,3 7,49 6,17 5,93 5,96 

ziemniaki 3,71 3,6 2,59 2,2 2,35 2,57 

warzywa świeże 

i chłodzone 
5,9 5,18 3,64 2,92 2,66 2,61 

kapusta 0,51 0,53 0,35 0,27 0,27 0,3 

pomidory 1,37 1,12 0,78 0,62 0,54 0,51 

ogórki 0,66 0,63 0,45 0,37 0,36 0,42 

buraki 0,23 0,22 0,15 0,12 0,11 0,16 

marchew 0,64 0,56 0,41 0,34 0,32 0,32 

warzywa i 

grzyby mrożone 
0,31 0,23 0,19 0,15 0,13 0,1 

warzywa 

suszone i 

pozostałe 

przetwory 

warzywne* 

1,56 1,28 1,06 0,89 0,79 0,68 

* łącznie z ziarnami roślin strączkowych 

Źródło: GUS 2020 

Od roku 2011 do 2019, można zaobserwować spadek przeciętnego miesięcznego 

spożycia warzyw przypadającego na jedną osobę (Rycina 8.). Zmiana pomiędzy rokiem 2011 

kiedy przeciętne spożycie warzyw wynosiło 9,88 kg na osobę, a rokiem 2019, w którym 

przeciętne spożycie wynosiło 7,61 kg na osobę, pokazuje zmniejszenie konsumpcji warzyw o 

2,27 kg na osobę. 
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Rycina 7. Przeciętne miesięczne spożycie warzyw (w kg) na jedną osobę w zależności od liczby 

osób zamieszkujących gospodarstwo domowe w Polsce w 2019 roku 

Źródło: GUS 2020 

 

Rycina 8. Przeciętne miesięczne spożycie warzyw (w kg) ogółem przypadające na 1 osobę  

w latach 2011-2019 w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych Głównego 

Urzędu Statystycznego. 
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7. Podsumowanie i wnioski 

7.1 Podsumowanie 

 

Według badania CBOS z 2019 roku na temat odżywiania Polaków, prawie 80% uważa, 

że odżywia się zdrowo (CBOS 2019). Badanie, w którym porównywano zalecenia żywieniowe 

w 85 krajach sugeruje, że krajowe zalecenia żywieniowe powinny podkreślać aspekt 

zdrowotny, wynikający ze spożycia poszczególnych grup produktów i być bardziej 

odpowiedzialne w kontekście środowiska (Springmann et al. 2020). Krajowe zalecenia 

żywieniowe powinny limitować spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, szczególnie 

wołowiny i nabiału, których spożycie ma największe znaczenie środowiskowe. Natomiast w 

kontekście zachowań prozdrowotnych, uwidaczniać konieczność zwiększenia spożycia 

produktów pełnoziarnistych, owoców i warzyw, roślin nasion strączkowych, orzechów i nasion 

(Springmann et al. 2020).  

Nowe „Zalecenia zdrowego żywienia” dla populacji Polski, zaprezentowane w postaci 

„talerza”, rekomendują wzrost spożycia warzyw i owoców, z wskazaniem na spożywanie 

większej ilości warzyw niż owoców oraz ograniczanie spożycia mięsa czerwonego i 

przetworów mięsnych. Pierwszy raz w tego typu wytycznych dla populacji Polski, 

uwzględniony jest wpływ spożywanego mięsa i przetworów mięsnych na środowisko (NCEŻ 

2021). U osób decydujących się zrezygnować ze spożycia mięsa i odżywiających się według 

zasad diety wegetariańskiej i wegańskiej, zauważa się ochronne działanie tego typu sposobu 

odżywiania i zmniejszenie prawdopodobieństwa śmierci w wyniku takich chorób jak: choroba 

niedokrwienna serca czy nowotwory (Dinu et al. 2017). Zarówno choroba niedokrwienna serca 

jaki i nowotwory są główną przyczyną zgonów w Polsce (IHME 2019). 

Spożycie mięsa w populacji Polski pozostaje na wysokim poziomie w porównaniu do 

zaleceń żywieniowych, jak również do zaleceń diety planetarnej. Jak wynika z 

przeanalizowanych badań wiąże się to z przyzwyczajeniem populacji Polski do spożycia mięsa, 

jego smaku oraz umiejętnościami kulinarnymi z zakresu jego przygotowywania. 

Zaproponowana w raporcie EAT-Lancet zdrowa referencyjna dieta (przy spożyciu 2500 

kcal/dziennie), zakłada maksymalne spożycie 28 gramów mięsa czerwonego i 58 gramów 

drobiu, co daje razem 86 gramów (Willett 2019). Przy czym w 2019 roku Polacy deklarowali 

średnie miesięczne spożycie mięsa na poziomie 5,08 kg (GUS 2020), co daje spożycie (przy 
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założeniu, że miesiąc ma 30 dni) około 170 gramów mięsa dziennie (Obliczenia własne). Co 

jest prawie dwukrotnie wyższym spożyciem niż zalecane spożycie w diecie planetarnej. 

Należy podkreślić, że zalecenia diety planetarnej, są dostosowane, zarówno do osób, 

które decydują się zrezygnować ze spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, ale również 

do osób, które nadal chcą je spożywać. Jeśli decydujemy się, aby w naszej diecie znajdowały 

się produkty pochodzenia zwierzęcego, to należy ograniczyć ich spożycie do ilości 

proponowanych w diecie referencyjnej. 

Dieta planetarna zaleca codziennie spożycie dań uwzględniających rośliny nasion 

strączkowych. Jak wynika z przeglądu piśmiennictwa dotyczących spożycia tej grupy 

produktów, Polacy nie spełniają zaleceń diety planetarnej, ponieważ w większości badań 

respondenci nie potwierdzali codziennego spożycia tych produktów. Podejmowane działania 

związane z promocją spożycia roślin nasion strączkowych powinny być ukierunkowane na 

edukację żywieniową, która przybliży korzyści zdrowotne wynikająca ze spożycia tej grupy 

produktów oraz nauczy, jak wprowadzać te produkty do diety, aby nie odczuwać dolegliwości 

związanych z pracą przewodu pokarmowego. Jednocześnie należy podjąć działania praktyczne 

w zakresie umiejętności kulinarnych, które dostarczą odpowiednia wiedzę na temat obróbki 

roślin nasion strączkowych.  

Przeprowadzony przegląd piśmiennictwa oraz danych dotyczących spożycia owoców 

i warzyw pokazuje, że spożycie tych produktów pozostaje nadal na niskim poziomie w Polsce. 

Według zaleceń diety planetarnej (posługując się zaproponowaną dieta referencyjną 2500 

kcal/dziennie) spożycie owoców powinno wynosić szacunkowo 200 gram dziennie (Willett 

2019), natomiast Polacy deklarują, jak wynika z badania „Budżetów gospodarstw domowych 

w 2019 r.”, średnie miesięczne spożycie owoców w wysokości 3,79 kg (GUS 2020), co daje 

około 126 gramów dziennie (przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni) (Obliczenia własne). 

Zalecane spożycie warzyw w diecie planetarnej (na podstawie diety referencyjnej ze spożyciem 

2500 kcal/dziennie) zakładają szacunkowo spożycie 300 gramów warzyw dziennie (Willett 

2019). Natomiast, jak wynika z badania „Budżetów gospodarstw domowych w 2019 r.”, średnie 

miesięczne spożycia warzyw, wśród populacji Polski wynosi 7,61 kg (GUS 2020), czyli około 

254 gramy dziennie (Obliczenia własne). Należy podkreślić, że spożycie to będzie się różniło 

w zależności  od grupy społeczno-ekonomicznej oraz liczby osób zamieszkujących 

gospodarstwo domowe. Na podstawie badań „Budżetów gospodarstw domowych” można 

zauważyć, że od 2011 roku do 2019 roku, przeciętne spożycie owoców rośnie, natomiast 

warzyw maleje. 
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Z przytoczonych w pracy badań wynika, że należy podjąć działania z zakresu edukacji 

żywieniowej i kulinarnej w różnych grupach wiekowych, w celu zwiększeniu spożycia warzyw, 

owoców i roślin nasion strączkowych oraz zredukować spożycie mięsa i produktów mięsnych. 

Większość przytoczonych w pracy wyników badań opierała się na danych zebranych za 

pomocą kwestionariuszy ankiety. W przyszłości, aby dokładniej ocenić spożycie 

poszczególnych produktów, należałoby prowadzić badania z wykorzystaniem innych metod, 

które byłyby bardziej obiektywne i nie opierały się na pamięci respondentów. 

7.2 Wnioski 

1. Spożycie mięsa wśród dorosłych Polaków nie spełnia wymogów diety planetarnej. 

2. Spożycie roślin nasion strączkowych, jak również owoców i warzyw wśród dorosłych 

Polaków nie wpisuje się w zalecenia diety planetarnej.  
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