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Wprowadzenie. Zachowania żywieniowe ludzi są wynikiem działania
wielu czynników, a jednym z nich jest wiedza żywieniowa. Wydaje się,
że wyższy poziom wiedzy żywieniowej sprzyja prawidłowemu żywieniu,
które jest głównym czynnikiem wpływającym na zdrowie oraz sprawność
fizyczną i umysłową.
Cel. Ocena częstotliwości spożycia produktów spożywczych i potraw przez
studentów w zależności od ich wiedzy żywieniowej.
Materiały i metody. Badania przeprowadzono wśród 456 studentów,
wykorzystując kwestionariusz QEB, umożliwiający ocenę częstotliwości
spożycia produktów spożywczych i wiedzy żywieniowej respondentów. Użyto
6 kategorii częstotliwości spożycia, które skonwertowano na częstotliwość
dzienną, zaś wiedzę żywieniową oceniono w oparciu o 26 stwierdzeń
dotyczących żywności i żywienia, wobec których studenci mieli zdecydować
o ich prawdziwości lub fałszu.
Wyniki. Wiedza żywieniowa w istotny sposób różnicowała częstotliwość
spożycia owoców, warzyw, słodyczy, pieczywa razowego, konserw
warzywnych i owocowych, potraw z nasion strączkowych oraz napojów
gazowanych, alkoholowych i energetyzujących. Wraz ze wzrostem poziomu
wiedzy żywieniowej zwiększała się częstotliwość spożycia owoców, warzyw
i pieczywa razowego, a zmniejszała częstotliwość spożycia słodyczy oraz
napojów gazowanych, alkoholowych i energetyzujących.
Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują, że wyższy poziom wiedzy żywieniowej
sprzyja prozdrowotnym zachowaniom żywieniowym wśród studentów.
Słowa kluczowe: częstotliwość spożycia, produkty spożywcze, studenci,
wiedza żywieniowa
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Wprowadzenie
Prawidłowe żywienie jest jednym z głównych
determinantów zachowania zdrowia oraz sprawności
fizycznej i umysłowej [1, 2]. Uważa się, że młodzież
akademicka popełnia wiele błędów żywieniowych,
których przyczyną jest zmiana stylu życia studiującej
młodzieży. Podjęcie studiów i często pierwszej pracy,

Introduction. Nutritional behaviours are the result of many factors and
one of them is nutritional knowledge. It is suggested that a higher level of
knowledge supports an appropriate diet which is one of the most important
determinants of health and physical and mental capacity.
Aim. The evaluation of frequency of food products and dishes consumption
among the students according to their nutritional knowledge.
Material & Method. The research was conducted on 456 students using
the QEB questionnaire which assesses the frequency of food products
consumption and nutritional knowledge. 6 categories of the consumption
frequency were used and converted to the daily frequency. Nutritional
knowledge was evaluated using 26 statements about food and nutrition
and the students had to decide about their truth or falsity.
Results. Nutritional knowledge significantly differentiated the frequency
of consumption of fruit, vegetables, sweets, wholegrain bread, canned
vegetables and fruit, legume dishes and carbonated, alcoholic and
energy drinks. With the increase in the level of nutritional knowledge
there increased the frequency of consumption of fruit, vegetables and
wholegrain bread and decreased the frequency of consumption of sweets
and carbonated, alcoholic and energy drinks.
Conclusion. The results suggest that health-promoting nutritional
behaviours are more common in the students with higher nutritional
knowledge.
Key words: consumption frequency, food products, students, nutritional
knowledge
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a także mieszkanie poza domem rodzinnym, sprzyjają
prowadzeniu nieregularnego trybu życia, zaniedbywaniu sposobu odżywiania, jak również przyjmowaniu
używek [3]. Nieprawidłowości w sposobie żywienia
mają charakter ilościowy i jakościowy, przy czym za
najpoważniejsze błędy uznaje się małe urozmaicenie
posiłków i nieregularne ich spożywanie [4, 5].
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U podłoża błędów w odżywianiu i nieprawidłowych zachowań żywieniowych leżą wpływy środowiska zewnętrznego oraz cechy osobnicze i indywidualne postawy dotyczące m.in. postrzegania zdrowia
i roli żywienia w jego zachowaniu [6]. Zwyczaje
i nawyki żywieniowe są kształtowane w dzieciństwie
i utrwalane w młodości, zaś w życiu dorosłym są
powielane i przenoszone na kolejne pokolenia. Środowisko rodzinne jest uznawane za najwcześniejsze
źródło wiedzy żywieniowej, która może powiększyć
się niekiedy nawet znacznie podczas edukacji szkolnej dzieci i młodzieży. Uważa się, że wyższy poziom
wiedzy żywieniowej sprzyja prawidłowemu żywieniu,
wskazując jednocześnie, że siła związku między wiedzą żywieniową a zachowaniami żywieniowymi nie
jest duża [6-8].
Cel
Ocena częstotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych, potraw i napojów przez studentów
w zależności od ich wiedzy żywieniowej.
Materiały i metody
Badania przeprowadzono z udziałem 456 studentów, których średni wiek wynosił 23 lata. Wśród
przebadanych osób było 277 kobiet i 179 mężczyzn.
Zastosowano celowy dobór próby, biorąc pod uwagę
profil studiów jako kryterium włączające i jednocześnie zakładając, aby po ok. 1/3 studentów reprezentowało kierunki humanistyczne, przyrodnicze i techniczne. Przeważająca część respondentów mieszkała
z rodziną i określiła swoją sytuację ekonomiczną jako
przeciętną (odpowiednio 68 i 69%), a stosunkowo
dużo ankietowanych mieszkało na wsi oraz w mieście
o liczbie mieszkańców 20-100 tys. (odpowiednio 36
i 30%).
W badaniach wykorzystano kwestionariusz do
badania zachowań żywieniowych i opinii na temat
żywności i żywienia (Questionnaire of Eating Behaviour
– QEB), opracowany przez Zespół Behawioralnych
Uwarunkowań Żywienia, Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, który stał się podstawą nowej
wersji kwestionariusza o akronimie KomPAN [9].
Kwestionariusz umożliwiał m.in. ocenę częstotliwości
spożycia produktów, potraw i napojów, jak również
wiedzy żywieniowej studentów. Poszczególnym kategoriom częstotliwości spożycia przyporządkowano
rekomendowane wskaźniki, wyrażające częstotliwość
spożycia jako krotność/dzień, które podano w nawiasach: nigdy (0), 1-3 razy w miesiącu (0,06), raz
w tygodniu (0,14), kilka razy w tygodniu (0,5), raz
dziennie (1) oraz kilka razy w ciągu dnia (2). Wiedzę
żywieniową oceniono w oparciu o 26 stwierdzeń dotyczących żywności i żywienia, wobec których studenci
mieli zdecydować o ich prawdziwości lub fałszu. Jeśli
odpowiedzi były poprawne, to przypisywano im po
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1 punkcie, po czym punkty sumowano i na tej podstawie kwalifikowano respondentów do jednej z trzech
grup, z niedostateczną (0-10 punktów), dostateczną
(11-15 punktów) i dobrą (16-26 punktów) wiedzą
żywieniową, w których znalazło się odpowiednio 32,2,
36,9 i 30,9% osób. Uzyskane wyniki zweryfikowano
statystycznie przy pomocy testu Kruskala-Wallisa.
Wyniki
Jak wynika z danych zawartych w tabeli I, największą dzienną częstotliwość spożycia stwierdzono
w przypadku owoców i warzyw, zaś najmniejszą
w odniesieniu do napojów energetyzujących. Analiza
statystyczna uzyskanych wyników wykazała, że wiedza żywieniowa w istotny sposób różnicowała częstotliwość spożycia owoców, warzyw, słodyczy, pieczywa
razowego, konserw warzywnych i owocowych, potraw
z nasion strączkowych oraz napojów gazowanych,
alkoholowych i energetyzujących. Wraz ze wzrostem
poziomu wiedzy żywieniowej zwiększała się częstotliwość spożycia owoców, warzyw i pieczywa razowego,
a zmniejszała częstotliwość spożycia słodyczy oraz
napojów gazowanych, alkoholowych i energetyzujących. Jeśli chodzi o konserwy warzywne i owocowe,
to istotnie częściej spożywali je studenci mający dobrą
wiedzę żywieniową, w porównaniu z osobami mającymi dostateczną wiedzę żywieniową, a w przypadku
potraw z nasion strączkowych odnotowano sytuację
odwrotną.
Dyskusja
Badana młodzież akademicka zbyt rzadko spożywała takie produkty, jak: owoce, warzywa, pieczywo
razowe, mleko i produkty mleczne oraz przetwory
i potrawy z ryb. Zatem można przypuszczać, że spożycie tych produktów było za małe w stosunku do
zaleceń żywieniowych. Warto przy tym podkreślić, iż
wspomniane produkty są uznawane jako ważne w żywieniu każdego człowieka. Pocieszającym jest fakt,
że ankietowani studenci rzadko spożywali również
żywność typu fast food oraz napoje energetyzujące,
alkoholowe i gazowane, co należy zaliczyć do prozdrowotnych zachowań żywieniowych.
Wyniki uzyskane w ramach niniejszej pracy potwierdzają doniesienia innych autorów, iż struktura
spożywanej żywności przez młodzież akademicką
nie jest prawidłowa [3-5, 10-13]. Stwierdza się
przede wszystkim zbyt małą podaż warzyw i owoców
[5, 10‑13], pełnoziarnistych produktów zbożowych
[5, 10, 12], ryb [10, 13] oraz mleka i jego przetworów
[5, 13]. Najnowsze badania wskazują, że niezgodne
z zaleceniami spożycie wymienionych produktów,
zwłaszcza w odniesieniu do warzyw i owoców, jest
uwarunkowane zbyt hedonistycznym zaspokajaniem
potrzeb żywieniowych [14].
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Tabela I. Częstotliwość spożycia produktów spożywczych i potraw przez studentów zależnie od ich wiedzy żywieniowej (średnia dzienna ± błąd standardowy
średniej)
Table I. Frequency of food products and dishes consumption among students according to their nutritional knowledge (daily mean ± standard error of mean)
dobra /good

dostateczna /satisfactory

niedostateczna /unsatisfactory

p

owoce /fruit

Produkty spożywcze i potrawy /Food products and dishes

0,94±0,054b

0,78±0,043a

0,66±0,042a

<0,001

warzywa /vegetables

0,89±0,051b

0,71±0,037a

0,64±0,041a

<0,001
ni

przetwory i potrawy mięsne /meat products and meat dishes

0,64±0,037

0,62±0,034

0,62±0,039

soki owocowe i warzywne /fruit and vegetable juices

0,59±0,044

0,50±0,035

0,59±0,050

ni

słodycze /sweets

0,49±0,032a

0,63±0,043ab

0,70±0,050b

<0,01

pieczywo razowe /wholegrain bread

0,47±0,051b

0,34±0,035a

0,33±0,043a

<0,05

fermentowane napoje mleczne /fermented milk products

0,46±0,032

0,50±0,030

0,41±0,035

ni

sery żółte /hard cheeses

0,45±0,028

0,52±0,031

0,46±0,038

ni

ziemniaki /potatoes

0,44±0,021

0,47±0,024

0,49±0,024

ni

potrawy smażone /fried foods

0,41±0,025

0,40±0,021

0,42±0,026

ni

sery twarogowe /cottage cheeses

0,40±0,027

0,42±0,024

0,38±0,037

ni

mleko /milk

0,36±0,029

0,39±0,034

0,44±0,041

ni

napoje gazowane /carbonated drinks

0,20±0,026a

0,28±0,029a

0,41±0,044b

<0,001

zupy w proszku/inne produkty gotowe /instant soups/other
ready-to-eat products

0,19±0,027

0,17±0,021

0,18±0,021

ni

konserwy warzywne i owocowe /canned vegetables and fruit

0,19±0,022b

0,13±0,013a

0,16±0,016ab

<0,05

napoje alkoholowe /alcoholic drinks

a

0,14±0,016

a

0,14±0,013

0,22±0,029b

<0,01

przetwory i potrawy z ryb /fish products and fish dishes

0,13±0,009

0,13±0,010

0,16±0,022

ni

konserwy mięsne, rybne i mieszane /canned meat, fish and mixed

0,12±0,016

0,12±0,019

0,13±0,020

ni

żywność typu fast food /fast food

0,11±0,011

0,13±0,012

0,14±0,018

ni

potrawy z nasion strączkowych /legume dishes

0,10±0,009

0,17±0,020

0,12±0,014

<0,01

napoje energetyzujące /energy drinks

0,06±0,011a

0,09±0,013a

0,17±0,027b

<0,001

a

b

ab

– odmienne litery oznaczają istotne różnice /different letters denotes significant differences
ni – różnica nie istotna statystycznie /no statistically significant difference
a, b

Niekorzystne wybory względem żywności odnotowały także Waśkiewicz [15] oraz Wyka i Żechałko-Czajkowska [16], tłumacząc jednocześnie, iż jest
to skutkiem słabej znajomości zasad racjonalnego
żywienia. Z kolei Seń i wsp. [17] dowiedli, że nieprawidłowości w odżywianiu się studentów dotyczą przede
wszystkim tych, którzy mają niedostateczną wiedzę żywieniową, natomiast Gacek [18] wykazała, iż edukacja
żywieniowa studentów sprzyja poprawie ich zwyczajów
i nawyków żywieniowych. Wyniki badań dotyczących
tej problematyki nie są jednoznaczne, bowiem niektóre z nich wyraźnie wskazują, że znajomość zasad
prawidłowego żywienia nie zawsze wykorzystywana
jest w praktyce żywieniowej dnia codziennego [7, 19].
Cieślik i wsp. [20] uważają, iż lekceważenie przez
młodzież roli racjonalnego żywienia dla zachowania
zdrowia jest wynikiem zbyt małej uwagi poświęcanej tej
problematyce w programie nauczania wszystkich typów
szkół średnich oraz dobrego stanu zdrowia młodych
osób. Ponadto wydaje się, że wpływ wiedzy żywieniowej na sposób odżywiania ludzi jest zależny od wieku,
będąc silniejszym u osób starszych. Potwierdzeniem
tej tezy mogą być badania przeprowadzone w grupie
kobiet w wieku 65-85 lat, u których wykazano istotne
zwiększenie spożycia przetworów zbożowych, produk-

tów mlecznych, nasion roślin strączkowych, warzyw
i owoców, jako skutek prozdrowotnej 4-miesięcznej
edukacji żywieniowej [21].
Przeprowadzone badania własne oraz analiza piśmiennictwa wskazują, że błędy żywieniowe związane
z niewłaściwą ilością i rodzajem spożywanej żywności
stanowią grupę czynników sprzyjających zwiększeniu ryzyka zagrożenia chorobami dietozależnymi
[22, 23]. Choroby te w dalszym ciągu są jednym
z największych problemów zdrowotnych państw wysokorozwiniętych i szybko rozwijających się, w tym
Polski [24, 25].
Wnioski
1. Wraz ze wzrostem poziomu wiedzy żywieniowej
studentów zwiększała się częstotliwość spożycia
owoców, warzyw i pieczywa razowego, a zmniejszała częstotliwość spożycia słodyczy oraz napojów gazowanych, alkoholowych i energetyzujących.
2. Uzyskane wyniki sugerują, że wyższy poziom
wiedzy żywieniowej sprzyja prozdrowotnym
zachowaniom żywieniowym wśród młodzieży
akademickiej.
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