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1. Wstęp 
Owoce i warzywa są częścią diety ludzi od niepamiętnych czasów, na co 

wskazuje przystosowanie naszego organizmu do trawienia różnego rodzaju 

składników pochodzenia roślinnego. Owoce i warzywa dostarczają niezbędnych 

dla życia substancji, w tym będących źródłem energii (np. węglowodanów 

i białka), składników mineralnych, witamin, antyoksydantów, błonnika pokar-

mowego, a także wody. Wprawdzie owoce mogą niekiedy zawierać znaczne ilo-

ści cukrów prostych, ale i one są niezbędne dla ludzkiego organizmu, bo przecież 

bez węglowodanów mózg nie mógłby prawidłowo funkcjonować.  

Wraz z postępem technicznym i technologicznym możliwe jest wyproduko-

wanie na drodze syntezy, bądź poprzez ekstrakcję z naturalnych źródeł, wielu 

składników odżywczych, które są oferowane konsumentom w postaci substytu-

tów diety. Zdaniem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego (ESC)1, 
jeśli konsument realizuje zalecenia zdrowej diety, to nie ma potrzeby stoso-
wania jakichkolwiek suplementów. Podobne jest zdanie ekspertów amerykań-

skich. Nic nie zastąpi naturalnych pokarmów, gdyż, jak wskazują wyniki badań 

przeprowadzonych w ostatnich latach, substytuty diety nie są w stanie zaspokoić 

zapotrzebowania organizmu w ten sam sposób jak składniki występujące w struk-

turze owoców i warzyw, a mogą mieć nawet niekorzystny efekt zdrowotny, jeśli 

pobierane są w nadmiarze. W literaturze od dość dawna wskazuje się bowiem, że 

w prewencji i terapii niektórych chorób chronicznych człowieka ogromną rolę 

odgrywa mikrostruktura (matryca żywności) wpływając na uwolnienie i biodo-

stępność, tj. możliwość absorpcji składników z jelita i ich obecność w plazmie 

krwi. Wyniki badań klinicznych i długookresowych badań obserwacyjnych wy-

kazują, że znaczenie żywieniowe owoców i warzyw jest znacznie większe niż 

dotychczas sądzono. Biorąc pod uwagę występowanie chorób dietozależnych 

obecnie uważa się, że powinny być one podstawą wyżywienia ludności świata. 

W związku z tym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat eksperci dokonali ko-

rekty zaleceń żywieniowych umieszczając u podstawy piramid żywieniowych 

warzywa i owoce, a produkty zbożowe (ważne, aby były z tzw. pełnego prze-

miału) przesunięto na drugą pozycję. Zwraca się także uwagę na znaczenie ak-

tywności fizycznej. W zaleceniach ekspertów amerykańskich na lata 2015–2020 

podkreśla się znaczenie w ramach całościowej diety owoców i warzyw jako pro-

duktów o wysokiej gęstości odżywczej. 
 

„Wszystkie warzywa, owoce, całe ziarna, owoce morza, jaja, fasola i groch, 
niesolone orzechy i nasiona, produkty beztłuszczowe i o niskiej zawartości 
tłuszczu oraz chude mięso i drób – przy przygotowaniu z niewielkimi lub 
bez dodatku stałych tłuszczów, cukrów, rafinacji skrobi i sodu – są produk-
tami o wysokiej gęstości odżywczej” 
Źródło: Dietary guidelines for Americans 2015–2020 

  

                                                
1 ESC – European Society of Cardiology 
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2. Pozycja owoców i warzyw oraz ich przetworów w diecie człowieka – 

piramidy żywieniowe i talerze/przewodniki zdrowego żywienia 
Podejście do zaleceń żywieniowych zmienia się wraz z rozwojem nauki 

o żywności i żywieniu oraz plagą, jaką stały się choroby dietozależne, w tym cho-

roby układu sercowo-naczyniowego, otyłość i cukrzyca. Uzyskano przekonujące 

dowody, że zwiększenie spożycia warzyw i owoców może zapobiec lub przy-

najmniej ograniczyć ryzyko wystąpienia wielu chorób dietozależnych, w tym 

nadciśnienia, choroby wieńcowej serca i udaru. Zwiększenie spożycia warzyw 

i owoców może też zapobiec przyrostowi masy ciała, zmniejszając ryzyko cu-

krzycy typu 2, a także niektórych chorób oczu, demencji i osteoporozy. Istnieje 

też prawdopodobieństwo zmniejszenia zachorowalności na raka (np. przewodu 

pokarmowego) przy zwiększonej konsumpcji warzyw i owoców. W szczegóło-

wych wytycznych dietetycznych dla pracowników służby zdrowia i decydentów, 

opracowanych w USA w 2016 r., podkreśla się specjalne znaczenie żywieniowe 

tej kategorii produktów. 
 

„Istnieją mocne dowody na to, że właściwe odżywianie, zawierające duże 
ilości warzyw i owoców oraz w mniejszym stopniu produktów z pełnego 
ziarna, przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Są także umiarkowane dowody na to, że odpowied-
nie odżywianie ma wpływ na ograniczenie występowania cukrzycy typu 
drugiego, niektórych rodzajów raka, a także nadwagi i otyłości”. 
Źródło: Dietary guidelines for Americans 2015–2020 

 

Oczywiście są czynniki, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie, a są 

nimi: palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, szkodliwe spożywanie alko-

holu. Wzrost liczby osób otyłych to główna przyczyna epidemii nadciśnienia tęt-

niczego. Warto zauważyć, że ludzie są narażeni na czynniki ryzyka związane 

z chorobami dietozależnymi niezależnie od wieku. 

Aby dotrzeć do jak największej liczby konsumentów, w propagowaniu zale-

ceń żywieniowych wykorzystuje się tzw. piramidy i talerze zdrowego żywienia, 

na których w graficzny sposób prezentuje się wizerunki produktów spożyw-

czych. Umieszczenie produktów u dołu piramidy ma świadczyć o ich większym 

znaczeniu żywieniowym. W przypadku talerzy zdrowia o znaczeniu produktów 

stanowi zaznaczony udział procentowy (np. ½ talerza). Piramidy wykorzystuje się 

od lat 70. Wcześniejsze piramidy i talerze zdrowia diametralnie różnią się usytu-

owaniem grup produktów od tych opracowanych w ostatnich latach. Na przykład 

w przeszłości u podstawy piramid były zwykle produkty zbożowe – istnieją prze-

słanki, że wczesne piramidy i talerze zależały od sytuacji polityczno-gospodar-

czej i niekoniecznie odzwierciedlały ówczesny stan wiedzy. Ewolucję piramid 

i talerzy zdrowia można prześledzić sięgając do źródeł internetowych https://die-

tetycy.org.pl/zmiany-piramidy-zywienia-na-przestrzeni-lat/. Na podstawie wyni-

ków badań prowadzonych w ostatnich latach eksperci od spraw żywienia doszli 

do wniosku, że owoce i warzywa, jako produkty o wysokiej gęstości odżywczej 
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i zdrowotnej, powinny stanowić podstawowy składnik zrównoważonej diety 

i w związku z tym w wielu krajach świata produkty te znalazły się u podstawy 

piramid2 – była to rewolucyjna zmiana. 

W Polsce w początku 2016 r. Instytut Żywności i Żywienia opublikował nowe 

zalecenia żywieniowe i zaproponował nową piramidę żywieniową (Rys. 1.) któ-

rej podstawowe zalecenia są następujące. 
 

1. Spożywaj posiłki regularnie (4–5 posiłków, 

co 3–4 godziny dziennie). 

2. Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej 
i w jak największej ilości, co najmniej po-
łowę tego, co jesz. Pamiętaj o właściwych pro-
porcjach: ¾ – warzywa, ¼ – owoce. 

3. Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza peł-

noziarniste. 

4. Codziennie spożywaj co najmniej 2 duże 

szklanki mleka. Możesz je zastąpić jogur-

tem, kefirem i częściowo serem. 

5. Ograniczaj spożycie mięsa (zwłaszcza czer-

wonego i przetworzonych produktów mię-

snych do 0,5 kg/tyg.). Jedz ryby, nasiona ro-

ślin strączkowych i jaja. 

6. Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. 

Zastępuj je olejami roślinnymi. 

7. Unikaj spożycia cukru i słodyczy. Zastępuj je 

owocami i orzechami. 

8. Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską 

zawartością soli, używaj ziół – mają cenne 

składniki i poprawiają smak. 

9. Pamiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 l dziennie. 

10. Nie spożywaj alkoholu. 
 

W szeregu krajów, poza szczegółowymi zaleceniami dla populacji ogółem, 

opracowano specjalne zalecenia dotyczące żywienia dzieci i osób starszych, a na-

wet grup etnicznych, uwzględniając ich tradycje żywieniowe. W USA 

(http://www.choosemyplate.gov/) proponuje się, aby dzieci w wieku od 2 do 8 lat 

spożywały prawie tyle samo warzyw co owoców. W przypadku kobiet w wieku 

od 19 do 30 lat proporcja warzyw do owoców powinna wynosić 2½ : 2, z tenden-

cją do obniżenia spożycia owoców w późniejszym okresie życia, tak aby osiągnąć 

proporcję 2 : 1½. Natomiast w przypadku dorastających chłopców i mężczyzn 

w sile wieku proporcja powinna być jak 3 : 2. Również dla osób powyżej 51 roku 

życia zalecenia dotyczące dziennego spożycia warzyw są niewiele większe niż 

                                                
2 Pomijamy tutaj sprawę zaleceń dotyczących aktywności fizycznej. 

 

Rys. 1. Piramida zdrowego żywienia 
i aktywności fizycznej 

Szczegółowy komentarz dotyczący zasad 

żywienia wg nowej piramidy zdrowego 

żywienia i aktywności fizycznej znajduje 

się w dostępnej w internecie broszurce: 

http://www.izz.waw.pl/attachments/ar-

ticle/7/Piramida%20Zdro-

wego%20%C5%BBywie-

nia%20i%20Aktywno%C5%9Bci%20Fi-

zycznej%20Broszura.pdf 
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dla owoców (kobiety 2 : 1½ porcji3; mężczyźni 2½ : 2). Różnice w zaleceniach 

można wiązać ze zróżnicowanym zapotrzebowaniem na składniki odżywcze, 

a także z faktem, że dzieci i osoby starsze w związku z dysfunkcjami przewodu 

pokarmowego mogą mieć problemy z zaparciami i zwiększone spożycie owoców 

ma uzasadnienie. W zaleceniach amerykańskich szczególną uwagę zwraca się na 

żywienie kobiet w okresie rozrodczym. 

Niemcy, podobnie jak my, mają 10 zasad dotyczących żywienia, ale w ich 

zaleceniach (podobnie jak w USA) zwraca się specjalną uwagę na różnorodność 

spożywanych produktów, wśród których powinny przeważać produkty roślinne. 

W Niemczech zaleca się, aby codziennie spożywać 3 porcje warzyw i 2 porcje 

owoców. Warto zwrócić uwagę, że w wielu krajach (Austria, Niemcy, Polska, 

Szwajcaria, Wielka Brytania) ziemniaków nie zalicza się do warzyw, a umieszcza 

się je w grupie w której są produkty zawierające duże ilości skrobi, np. zboża 

i produkty ze zbóż, natomiast w innych krajach, np. w USA, ziemniaki oficjalnie 

zaliczane są do warzyw. 
 

  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at-

tachment_data/file/528193/Eatwell_guide_colour.pdf 

http://www.dge.de/ernaehrungspraxis/voll-

wertige-ernaehrung/ernaehrungskreis/ 

Rys. 2. Przykłady talerzy/przewodników zdrowego żywienia – brytyjskiego i niemieckiego – 

w obu przypadkach (zgodnie z zaleceniami WHO) ziemniaki nie zaliczają się do warzyw4 
 

Jak wspomniano wyżej – kluczem dobrej diety jest jej różnorodność, koniecz-

nie ze szczególnym uwzględnieniem sezonowych owoców i warzyw. Zaleca się 

spożycie warzyw ze wszystkich podgrup: a) ciemnozielonych – brokuły, szpinak, 

warzywa liściowe, jarmuż, zielone przyprawy ziołowe; b) czerwonych i pomarań-

czowych – pomidory, marchew, sok pomidorowy, czerwona papryka, bataty, dynia; 

                                                
3 W USA porcje warzyw i pokrojonych owoców liczy się w szklankach (240 ml). Ogólnie przyj-

muje się, że 1 szklanka 100% soku owocowego (np. pomarańczowego, jabłkowego, winogrono-

wego, grejpfrutowego) lub ½ szklanki suszonych owoców liczy się jako jedna szklanka produktu 

z grupy owoców. 
4 W krajach, w których ziemniaki nie są zaliczane do warzyw, umieszczane są słusznie obok pro-

duktów zawierających duże ilości skrobi (pieczywa), stąd też warzywa i owoce zajmują nieco 

mniej niż 50% powierzchni talerza zdrowego żywienia.  
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c) warzyw strączkowych – np. fasola, soczewica, bób, groch; d) innych warzyw 

– sałata lodowa, cebula, czosnek, zielona fasolka, ogórki, zielona papryka, kapu-

sta, grzyby, cukinia, kalafior, buraki. Zaleca się także spożycie różnego rodzaju 

owoców, szczególnie w formie nieprzetworzonej. W diecie powinno się także 

w miarę możliwości uwzględniać różne odmiany poszczególnych gatunków wa-

rzyw i owoców, gdyż często istotnie różnią się one składem chemicznym, a po-

nadto przyczyniają się do zwiększenia zróżnicowania diety. 

Zalecenia dotyczące spożycia różnokolorowych produktów biorą się stąd, że 

barwa jest w pewnym stopniu wyznacznikiem ich składu (np. zielone produkty 

zawierają witaminę K, żółte karotenoidy, a czerwone np. antocyjany). W wielu 

zaleceniach mówi się o jak najczęstszym spożywaniu owoców i warzyw, ale 

w innych zwraca się uwagę nie tyle na częstotliwość, ile na spożycie zalecanych 

ilości5. Na przykład 3 porcje6 warzyw dzieli się na poszczególne posiłki i tak 

samo można dzielić porcje owoców. W większości krajów przyjmuje się, że 

jedna porcja warzyw lub owoców może być zastąpiona przez codzienne spożycie 

200 ml niesłodzonego soku warzywnego lub owocowego. Niezależnie jednak od 

kraju, zgodnie z zaleceniami WHO przyjmuje się, że spożycie warzyw i owoców 

powinno wynosić co najmniej 400 g/dzień/osobę dorosłą. Warto jednak zazna-

czyć, iż standardowe zalecenia dotyczą osób zdrowych, natomiast osoby z roz-

poznanymi chorobami (m.in. udar, zawał, osteoporoza, cukrzyca typu 2) oraz 

osoby otyłe mogą wymagać specjalnej diety, podobnie jak dzieci, dla których 

Instytut Matki i Dziecka opracował specjalne poradniki7. 

Dla normalnego funkcjonowania ludzkiego organizmu nie ma konieczności 

stosowania się do wyszukanych diet, o których wiele się pisze np. w internecie. 

Dieta zdrowego człowieka powinna być bogata w niezbędne składniki odżywcze 

i być dostosowana do płci i wieku konsumenta. Zalecenia powinny być zgodne 

z aktualnym stanem wiedzy naukowej i powinny być okresowo aktualizowane. 

W USA prawo wymaga aktualizowania zaleceń żywieniowych co 5 lat. U nas nie 

ma na ten temat przepisów i aktualizację prowadzi się w zależności od potrzeb. 

Niezależnie od krajowych zaleceń, według opinii ekspertów warto zwrócić 

uwagę na dwie diety: Dietę Śródziemnomorską i Dietę Nordycką, w których pro-

ponuje się szczególnie wysokie (w stosunku do innych diet) spożycie owoców, 

warzyw, ryb i przetworów z pełnego ziarna. Na korzystne efekty stosowania wy-

mienionych zaleceń wskazuje długość życia w takich krajach jak np. Włochy 

i Szwecja w porównaniu do Polski. Wraz z postępem w zakresie wiedzy dotyczą-

cej żywienia i zmiany przyzwyczajeń żywieniowych, do czego przyczyniają się 

także piramidy żywieniowe i talerze zdrowia, następuje znaczące wydłużenie 

okresu życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet (Tab. 1). 

                                                
5 http://www.sge-ssn.ch/media/stufe_gemuese_fruechte.pdf 
6 W Szwajcarii za 1 porcję przyjmuje się np. 120 g produktu. 
7 „Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia” http://www.imid.med.pl/images/do-

pobrania/poradnik.pdf; „O żywieniu i aktywności fizycznej dzieci – prosto, nowocześnie, prak-

tycznie” http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/poradnik_internet.pdf 
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Tabela 1. Różnice w długości życia ludzi uwarunkowane głównie sposobem odżywiania8 

Kraje Kobiety Mężczyźni 

 2000 r. 2014 r. 2000 r. 2014 r. 

Kraje z Dietą Śródziemnomorskąa 82,1 85,3 75,4 79,5 
Włochy 82,8 85,6 76,9 80,7 

Kraje z Dietą Nordyckąb 81,1 84,0 76,0 79,8 
Szwecja 82,0 84,2 77,4 80,4 

Polska 78,0 81,6 69,7 73,8 
a średnia dla krajów śródziemnomorskich: Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch 
b średnia dla krajów nordyckich: Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji 
Źródło: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=health-nutrition-and-population-statistics 

 

3. Polityka żywieniowa – zalecenia organizacji międzynarodowych 
3.1. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) to organizacja, która w skali światowej 

zajmuje się propagowaniem zdrowego żywienia. Podstawowym dokumentem WHO, 

do którego często odwołują się eksperci z różnych krajów jest raport „Dieta, odży-

wianie i zapobieganie przewlekłym chorobom”9. W tym dokumencie mówi się o zna-

czeniu zrównoważonej diety oraz przestrzeganiu zasad umiarkowanej aktywności fi-

zycznej przez co najmniej 30 minut dziennie. W strategii WHO na rok 202010 zwraca 

się uwagę na fakt, że „Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia fizycz-

nego, umysłowego i społecznego, a nie tylko braku choroby, słabości fizycznej lub 

mentalnej”. Zalecenia WHO11 (2014) wskazują, że w ramach zdrowej diety należy 

ograniczyć spożycie produktów o wysokiej kaloryczności, ubogich w mikroskładniki 

odżywcze i napojów bezalkoholowych, a propagować zdrową dietę, jaką jest Dieta 

Śródziemnomorska i nowa Dieta Nordycka. 
 

Zgodnie z dowodami przedstawionymi w raporcie WHO niskie spożycie 
owoców i warzyw jest jednym z 10 głównych czynników ryzyka przy-
czyniających się do śmiertelności. Owoce i warzywa jako część co-
dziennej diety mogą zapobiegać poważnym chorobom niezakaźnym. Co 
więcej, jedzenie różnych warzyw i owoców zapewnia prawidłowe spoży-
cie większości mikroskładników odżywczych, błonnika pokarmowego 
i wielu ważnych substancji niebędących składnikami odżywczymi.  
 

Według WHO korzyści wynikające ze spożycia owoców i warzyw nie mogą być 

przypisane pojedynczym składnikom bądź ich mieszaninie i substancjom bioaktywnym. 

Dlatego też mówi się o tych produktach jako o kategorii, a nie w kontekście składników 

                                                
8 Istotną sprawą jest także poziom opieki medycznej, szczególnie wysoki w krajach skandynawskich 
9 http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/download/en/ 
10 http://dataplan.info/img_upload/f5416b362b7c89b68743d3448693cc90/health-2020-policy-fra-

mework-and-strategy.pdf 
11 WHO 2014: European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020. Regional Committee for Europe 

64th Session Copenhagen, Denmark, 15–18 September 2014 http://www.euro.who.int/__data/as-

sets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf 
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odżywczych. Istnieją przekonujące dowody na to, że owoce i warzywa zmniejszają ryzyko 

wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Jednak te efekty ochronne nie pojawiają się, 

gdy zamiast warzyw i owoców podaje się konsumentom błonnik lub mikroelementy 

w równoważnych ilościach w izolowanej postaci jako suplementy12. 
 

Dorosłe osoby powinny codziennie spożywać co najmniej 400 g owoców 
i warzyw dla obniżenia ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych, takich 
jak: choroby serca, rak, cukrzyca i otyłość.  

 

3.2. Zalecenia Unii Europejskiej 
3.2.1. Referencyjne wartości spożycia 

Według Rady Unii Europejskiej otyłość i jej chorobowe konsekwencje osiągnęły 

stan epidemii, gdyż ponad połowa dorosłych obywateli Unii ma nadwagę, bądź jest 
otyła, a problem ten dotyczy także dzieci. Z otyłością wiąże się między innymi wy-
stępowanie cukrzycy. W Europie w 2011 r. 35 milionów osób chorowało na cukrzycę 
(łącznie typu 1 i typu 2) – przewiduje się, że do 2030 r. nastąpi wzrost tej choroby 
o 23%. Stanowisko Rady UE w sprawie żywienia i aktywności fizycznej zostało wy-
rażone w dokumencie z czerwca 2014 r.13, w którym zwrócono uwagę na koniecz-
ność zwiększenia konsumpcji owoców i warzyw, ryb, przetworów zbożowych z peł-
nego ziarna, preferowanie niskotłuszczowych produktów przemysłu mleczarskiego, 
chudego mięsa i drobiu oraz użycie (tam, gdzie to możliwe) olejów roślinnych za-
miast stałych tłuszczów, zgodnie z zaleceniami Diety Śródziemnomorskiej. 

Sprawom zdrowia publicznego w Unii Europejskiej poświęcona jest strona Public 

Health14, na której znajduje się dostęp do dokumentów unijnych dotyczących tej tematyki, 

w tym Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Unii Europejskiej. 

Warto wspomnieć o Rezolucji Parlamentu UE (2008)15, która zwraca uwagę na 

poniższe fakty. 
· Nieprawidłowe odżywianie stanowi główny czynnik ryzyka dla chorób dieto-

zależnych, które są głównymi przyczynami śmiertelności w UE, takimi jak za-
wał, nowotwory, cukrzyca i udar (pkt I). 

· Odżywianie musi charakteryzować się pewnymi ilościowymi i jakościowymi 
właściwościami i być nastawione na zaspokojenie indywidualnych potrzeb – na-
leży ściśle przestrzegać zaleceń żywieniowych (pkt N). 

· Parlament Europejski (PE) zwraca uwagę na problem związany ze złym odżywia-
niem się, będącym stanem, w którym niedostatek, nadmiar lub niewłaściwa 
równowaga dobranych posiłków ma wymiernie niekorzystny wpływ na 
tkanki, kształt i funkcje ciała. 

                                                
12 AAS 2013: Statementpapier der Österreichischen Atherosklerose Gesellschaft. Evidenzbasierte 

Ernährungsempfehlungen zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen http://aas.at/files/Er-

naehrungsempfehlungen_AAS_2013.pdf 
13 Council, EU 2014: Council conclusions on nutrition and physical activity. Luxembourg, 20 June 2014 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/143285.pdf 
14http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/public_health.html?root_default=SUM_1_CODED=29 
15 Rezolucja Parlamentu 2008: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie białej księgi na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą 

i otyłością (2007/2285(INI)) http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2010-8e-97 
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· PE zauważa, że złe odżywianie się jest wielkim ciężarem zarówno dla dobra in-

dywidualnego, jak i społecznego (a szczególnie dla systemu ochrony zdrowia) 
oraz pociąga za sobą zwiększony odsetek zgonów, dłuższą hospitalizację, poważ-

niejsze komplikacje oraz obniżoną jakość życia pacjentów. 

· Dodatkowe dni pobytu w szpitalu i leczenie komplikacji spowodowanych złym 

odżywianiem każdego roku kosztują miliardy euro16 pochodzące ze środków pu-

blicznych (pkt 43). 

W literaturze często można spotkać informacje na temat zaleceń dotyczących 

dziennego spożycia nie tylko produktów spożywczych, ale także 

i poszczególnych składników odżywczych, gdyż w ramach całościowej diety 

organizm powinien otrzymywać odpowiednie ich ilości. Do niedawna brak było 

jednolitego nazewnictwa określającego zapotrzebowanie na składniki odżywcze. 

W dokumentach Unii Europejskiej i ich polskich odpowiednikach w kontekście 

żywności mówi się obecnie o dziennych referencyjnych wartościach spożycia 
(RWS) i ten termin spotykamy powszechnie na opakowaniach przetworzonych 

produktów spożywczych17. Dzienne referencyjne wartości spożycia dla wartości 

energetycznej i wybranych składników odżywczych innych niż witaminy 

i składniki mineralne muszą być podawane obowiązkowo w kolejności jak 

w tabeli 2 (dotyczy produktów przetworzonych, w opakowaniach handlowych). 
 

Tabela 2. Referencyjne wartości spożycia (RWS) dla wartości energetycznej i wybranych 

składników odżywczych innych niż witaminy i składniki mineralne (dla osób dorosłych) 

Wartość energetyczna 
lub składnik odżywczy 

Referencyjne 
wartości spożycia 

Współczynniki 
kJ i kcal/g 

Wartość energetycznaa 8 400 kJ/2 000 kcal  

Tłuszcz 70 g 37 kJ/g – 9 kcal/g 

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 20 g jw. 

Węglowodany 260 g 17 kJ/g – 4 kcal/g 

w tym cukry 90 g jw. 

Białko 50 g 17 kJ/g – 4 kcal/g 

Sól 6 g  

Wartości energetyczne podawane są w kilokaloriach (1 kcal = 1000 cal) lub w kilodżulach (1 kcal – 4,187 kJ). 

Jeśli podaje się zawartość alkoholu (etanolu), to przyjmuje się, że dostarcza on 29 kJ/g, co odpowiada 7 kcal/g. 

Dla kwasów organ. wartości te wynoszą 13 kJ/g – 3 kcal/g, zaś dla błonnika odpowiednio 8 kJ/g – 2 kcal/g. 
awartość energetyczna jest szczególnie istotna dla kontroli otyłości 

 

Wartości RWS witamin i składników mineralnych (Tab. 3) mogą być poda-

wane dobrowolnie przez producentów żywności na opakowaniach zgodnie z roz-

porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169 z dnia 25 X 2011 r. 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 

                                                
16 Koszty leczenia chorób przewlekłych w 2010 r. w UE wyniosły 700 miliardów €, co stanowi 70–

80% kosztów ochrony zdrowia. 
17 Wcześniej stosowano termin GDA (ang. Guideline Daily Amount) – wskazane dzienne spożycie. 

RWS nie sugeruje zaleceń żywieniowych, w przeciwieństwie do terminu GDA.  
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Tabela 3. Dzienne referencyjne wartości spożycia składników odżywczych dla przecięt-

nej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) 

Witaminy 
Zalecane 
spożycie 

15% 
RWS 

Składniki 
mineralne 

Zalecane 
spożycie 

15% 
RWS 

Witamina A (µg) 800 120 Potas (mg) 2000 300 

Witamina D (µg) 5 0,75 Chlor (mg) 800 120 

Witamina E (µg) 12 1,8 Wapń (mg) 800 120 

Witamina K (µg) 75 11,25 Fosfor (mg) 700 105 

Witamina C (mg) 80 12 Magnez (mg) 375 56,25 

Tiamina (mg) 1,1 0,165 Żelazo (mg) 14 2,1 

Ryboflawina (mg) 1,4 0,21 Cynk (mg) 10 1,5 

Niacyna (mg) 16 2,4 Miedź (mg) 1 0,15 

Witamina B6 (mg) 1,4 0,21 Mangan (mg) 2 0,3 

Kwas foliowy (µg) 200 30 Fluor (mg) 3,5 0,525 

Witamina B12 (µg) 2,5 0,375 Selen (µg) 55 8,25 

Biotyna (µg) 50 7,5 Chrom (µg) 40 6 

Kwas pantotenowy (mg) 6 0,9 Molibden (µg) 50 7,5 

   Jod (µg) 150 22,5 

 

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 przy-

jęto, że jeżeli w 100 g produktu (lub w 100 ml w przypadku innych produktów 

niż napoje) lub w przeliczeniu na porcję (jeśli dane opakowanie zawiera wyłącz-

nie 1 porcję) jest co najmniej 15% wartości referencyjnych danego składnika, to 

określa się to jako znaczącą ilość. Dla napojów wartość tę ustalono na 7,5% 

RWS, gdyż np. w przypadku soków jako porcję traktuje się 200 ml. Jako wysoką 
zawartość przyjmuje się ilość składnika, która stanowi więcej niż 30% RWS. 

W literaturze bardzo często podawane są informacje o wysokich zawartościach 

danego składnika bez wyjaśnienia tego, co stanowi odniesienie – taka dowolna 

interpretacja jest myląca i nie powinna być stosowana. 

Oprócz referencyjnych wartości spożycia określonych w załączniku XIII Roz-

porządzenia Nr 1169/2011 opracowywane są też referencyjne wartości dla po-

szczególnych grup ludności (np. dla kobiet, mężczyzn, dla dzieci i młodzieży, 

kobiet w ciąży itp.). Do czasu przyjęcia przepisów unijnych państwa członkow-

skie mogą przyjmować przepisy krajowe dotyczące dobrowolnego podawania re-

ferencyjnych wartości spożycia dla grup ludności. Warto zauważyć, że wartości 

RWS dla witamin i składników mineralnych oraz zalecenia dotyczące spożycia 

składników odżywczych (np. węglowodanów) w niektórych krajach mogą istot-

nie się różnić od tych podanych w rozporządzeniu 1169. Na przykład w USA 

przepisy dotyczące znakowania żywności podają znacznie wyższe wartości refe-

rencyjne18 dla szeregu składników niż ma to miejsce w Unii Europejskiej.  

                                                
18 tzw. daily value – wartości dzienne 
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3.2.2. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne 
Ustawodawstwo Unii Europejskiej (Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE nr 

1924/2006 oraz 1169/2011) dopuszcza stosowanie tzw. oświadczeń żywieniowych 

i zdrowotnych, które mają informować konsumentów o szczególnych właściwościach 

produktów spożywczych (mających udokumentowane cechy prozdrowotne) i mają 

ich zachęcić do wyboru zdrowszych produktów. Producenci żywności są również za-

interesowani stosowaniem oświadczeń, licząc na większe możliwości sprzedaży. Są 

dwa rodzaje oświadczeń: a) oświadczenia żywieniowe i b) oświadczenia zdrowotne: 

a) „oświadczenie żywieniowe” oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, 

sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwo-

ści odżywcze ze względu na: a) energię (wartość kaloryczną), którą dostarcza, 

dostarcza w zmniejszonej albo zwiększonej ilości (albo nie dostarcza) lub 

b) substancje odżywcze lub inne substancje, które zawiera w zmniejszonej 

albo zwiększonej ilości albo nie zawiera (np. „bez dodatku cukrów”); 

b) „oświadczenie zdrowotne” oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, su-

geruje albo daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żyw-

ności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem (np. „potas 

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego”; „potas po-

maga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi”).  

Informacja o zawartości jakiegoś składnika, zależnie od użytych sformuło-

wań, może być albo „oświadczeniem zdrowotnym”, albo „oświadczeniem żywie-

niowym”. Na przykład, jeśli informacja dotyczy jedynie zawartości danego 

składnika (np. „zawiera witaminę C”), jest oświadczeniem żywieniowym. Nato-

miast, jeśli wymieniona jest substancja lub grupa związków wraz ze wskazaniem 

określonej dla niej funkcji fizjologicznej lub podany jest efekt prozdrowotny, to 

będzie to „oświadczenie zdrowotne”. Warunkiem stosowania oświadczeń jest 

spełnienie wymogów dotyczących zawartości danego składnika na poziomie co 

najmniej znaczącej ilości w okresie deklarowanej przydatności do spożycia.  

 

4. Owoce i warzywa jako składnik zdrowej diety człowieka 

4.1. Konsumpcja owoców i warzyw 
Publikowane w różnych oficjalnych źródłach dane na temat konsumpcji owoców 

i warzyw mogą się znacząco różnić ze względu na (1) sposób klasyfikacji poszcze-

gólnych gatunków świeżych i przetworzonych produktów (na przykład według 

WHO truskawki, ze względu na sposób produkcji, zaliczane są nie do owoców, 

a do warzyw) oraz (2) sposób ich zbierania (spożycie może być bowiem ustalane 

na podstawie bilansu lub w oparciu o badanie budżetów gospodarstwach domo-

wych). Różnice wynikające ze sposobu zbierania danych w Polsce w przypadku 

konsumpcji warzyw mogą przekraczać 50%, natomiast w przypadku owoców około 

20%19. Biorąc powyższe pod uwagę wymagana jest ostrożność w analizie dostęp-

nych danych i w celach porównawczych należy korzystać z tych samych źródeł. 

                                                
19 IERiGŻ, ARR, MRiRW 2017: Rynek Owoców i Warzyw – stan i perspektywy, nr 50, 60 s. 
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Oficjalne dane statystyczne GUS podają, że konsumpcja owoców i warzyw 

w Polsce w kolejnych latach nieznacznie się wahała. Konsumpcja warzyw świe-

żych i przetworzonych średnio za lata 2013–2016 wynosiła 58,5 kg/osobę/rok, 

a konsumpcja owoców i ich przetworów 42,8 kg/osobę. Łącznie więc rocznie 

nieznacznie przekracza 100 kg na osobę. Przeliczając te wartości na dzienne spo-

życie otrzymujemy odpowiednio 160 g warzyw, 117 g owoców i łącznie 

277 g/osobę/dzień. Z powyższego wynika, że w Polsce konsumuje się o 1/3 mniej 

owoców niż warzyw20 i w sumie o 1/3 mniej łącznie owoców i warzyw w sto-

sunku do zaleceń WHO, zaakceptowanych w całym świecie jako poziom mini-

malny. W konsumpcji warzyw świeżych w naszym kraju dominują pomidory 

(około 10 kg/osobę/rok). Na drugim miejscu są ogórki (nieco ponad 6 kg), a na-

stępnie marchew i cebula, odpowiednio 6,2 i 5,6 kg/osobę/rok. W kategorii 

owoce najbardziej popularne są jabłka (około 13,4 kg/osobę/rok), a następnie 

owoce cytrusowe (7,9 kg/osobę/rok) i banany (ponad 6 kg/osobę/rok). Znaczącą 

pozycję stanowią także owoce jagodowe (6 kg/osobę/rok). Z owoców jagodo-

wych w uprawie na skalę przemysłową liczą się przynajmniej 4 gatunki: po-

rzeczka czarna, truskawka, malina i aronia, których owoce w dużej części stano-

wią surowiec do przerobu przemysłowego. W statystyce GUS oddzielną katego-

rię stanowią soki owocowe i owocowo-warzywne, których konsumpcję szacuje 

się na 11 l/rok, tj. na 30 ml/osobę/dzień. Według statystyki zamieszczonej w Ra-

porcie Rynkowym Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków kon-

sumpcja soków i nektarów w latach 2012–2016 wynosiła w Polsce średnio na 

osobę na rok 18,8 l, w tym 12,4 l soków i 6,4 l nektarów. Generalnie w krajach 

Europy Zachodniej konsumpcja zarówno warzyw, owoców, jak i soków na 

mieszkańca jest istotnie większa niż w krajach byłego bloku wschodniego, które 

wstąpiły do UE po 2014 r. (Rys. 3). 
 

 

Rys. 3. Spożycie owoców, soków (+1/2 nektarów) i warzyw w „starych” i „nowych” krajach 
Źródło: O i W – Faostat; S – dane AIJN; ludność wg Eurostat. Obliczenia – średnie z lat 2008–2012 
 

Obecne zalecenia żywieniowe oparte są na nowoczesnych osiągnięciach wie-

dzy i koncentrują się – w przeciwieństwie do wcześniejszych – na zagadnieniach 

                                                
20 Dieta Śródziemnomorska zaleca spożycie podobnych ilości warzyw i owoców.  
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O – owoce; S – soki + ½ nektarów; W – warzywa 



18 

dotyczących prewencji chorób dietozależnych w kontekście całościowej diety, 

a nie spożycia poszczególnych pokarmów czy ich składników. Na podstawie 

uzyskanych dowodów można z pewnością stwierdzić, że wyższe spożycie wa-

rzyw i owoców sprzyja zdrowiu. Wiele informacji na temat wartości odżywczych 

produktów spożywczych można znaleźć w internecie, który może być źródłem 

wiedzy w zakresie właściwego żywienia, pod warunkiem, że informacje pocho-

dzą z wiarygodnych źródeł. Takim wiarygodnym źródłem mogą być informacje 

uzyskane np. ze strony Instytutu Żywności i Żywienia21, w tym szczególnie ostat-

nio wydane normy żywienia dla populacji Polski22, oraz ze strony Polskiego Fo-

rum Profilaktyki23, gdzie między innymi znajdują się informacje dotyczące pre-

wencji chorób dietozależnych. Na temat spożycia owoców i warzyw Forum Pro-

filaktyki (2015) podaje następujące informacje. 

Składniki diety – warzywa i owoce 

„Warzywa i owoce stanowią ważne źródło witamin, flawonoidów, minerałów i błon-

nika. Każda dodatkowa porcja warzyw i owoców w diecie zmniejsza ryzyko incyden-

tów sercowo-naczyniowych o 4%, a udaru mózgu o 5%. Osoby spożywające około 

400 g owoców i warzyw na dzień mają mniejsze o 40% ryzyko zgonu z powodu cho-

rób układu krążenia w porównaniu z osobami spożywającymi około 130 g na dzień.  

Połączenie zwiększonego spożycia warzyw, owoców oraz produktów mlecznych 

z ograniczeniem spożycia soli jest bardziej efektywne w redukcji ciśnienia tętni-

czego niż sama restrykcja soli. Zaleca się spożywanie co najmniej 200 g owoców 

(2–3 porcje) i 200 g warzyw (2–3 porcje) dziennie (łącznie co najmniej 400 g 

dziennie). Ich wartość energetyczna (szczególnie słodkich owoców i warzyw) 

powinna być uwzględniona w bilansie energetycznym organizmu.  

Skuteczną metodą profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczynio-

wych, a także cukrzycy, otyłości i chorób nowotworowych jest dieta śródziemno-

morska, która powinna być wzorem do naśladowania niezależnie od położenia 

geograficznego. Podstawą tej diety są nieoczyszczone produkty zbożowe, owoce 

i warzywa, oliwa z oliwek, ryby, drób, orzechy”. 

Również Europejskie Towarzystw Kardiologiczne proponuje, aby codziennie spo-

żywać powyżej 200 g owoców i powyżej 200 g warzyw, dzieląc je na 2–3 porcje24. 

W naszej wiedzy na temat żywności i żywienia ciągle istnieją znaczne luki 

i będą się one utrzymywały do czasu aż opracowane zostaną zasady żywienia 

dostosowane do profilu genetycznego człowieka, uwzględniające między innymi 

uczulenia na określone pokarmy i substancje. Wprawdzie genetyka wpływa na 

zdrowie i długość życia jedynie w 15%, ale w ostatnich latach często mówi się 

o personalizacji diety.  

                                                
21 http://www.izz.waw.pl/pl/ 
22 http://ncez.pl/edukacja-konsumencka/zywnosc-i-zywienie/normy-zywienia-2017 
23 http://www.pfp.edu.pl/wytyczne/zywienie.html 
24 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222591doi.10.1093/eurohearti/ehw106 
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W najnowszych wzorcach zdrowego żywienia na pierwszym miejscu general-

nie stawia się warzywa, następnie owoce, a dopiero na trzecim miejscu produkty 

zbożowe, z których przynajmniej połowa powinna być z pełnego ziarna. Jak 

ważne jest właściwe odżywianie niech posłuży przykład ze świata zwierząt – po-

tomstwo myszy, którym podawano cholinę (witamina uwzględniona w zalece-

niach żywieniowych dla Amerykanów) prowadziło do urodzenia myszy „mą-

drzejszych”, zdolnych do zapamiętywania większej ilości informacji, a podawa-

nie myszom w pożywieniu większej ilości kwasu foliowego, choliny i witamin 

z grupy B prowadziło do urodzenia myszy o innym kolorze futra25. Kwas foliowy 

(należący do witamin z grupy B) jest bardzo ważny w prenatalnym okresie roz-

woju dziecka – niedobory są czynnikiem rozwoju wady cewy nerwowej (zawią-

zek układu nerwowego człowieka) oraz zaburzeń w przebiegu ciąży. Najczęst-

szymi wadami cewy nerwowej są: bezmózgowie, przepuklina mózgowa i rozsz-

czep kręgosłupa. 

4.2 Zależności pomiędzy dietą a chorobami dietozależnymi  
Choroby dietozależne, do których zalicza się: otyłość, cukrzycę typu 2, nad-

ciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, osteoporozę, próchnicę i nowotwory, 

są plagą współczesnego świata. W wyniku niewłaściwego odżywiania skraca się 

okres życia w zdrowiu i przeciętna długość życia, a wśród przyczyn przedwcze-

snych przyczyn zgonów dominują choroby układu sercowo-naczyniowego. 

Liczba zgonów wskutek tych chorób 

w naszym kraju jest niemal dwukrot-

nie wyższa niż średnia w krajach Eu-

ropy Zachodniej (Rys. 4). Różnice 

w śmiertelności wskutek chorób no-

wotworowych nie są tak znaczące – 

według WHO w około 30% zależą od 

sposobu żywienia. Istotne różnice po-

między krajami Europy Zachodniej 

i Środkowo-Wschodniej w śmiertel-

ności związanej z chorobami dietoza-

leżnymi można wiązać ze sposobem 

odżywiania, na co wskazują różnice 

w spożyciu warzyw i owoców. W Pol-

sce choroby układu sercowo-naczy-

niowego (42 rodzaje) w 2012 r. były 

powodem 42,8% wszystkich zgonów, 

a nowotwory złośliwe (102 rodzaje) 

24,4% zgonów, podczas gdy zgony 

z powodu starości stanowiły jedynie 

2,65% (w 2014 r. było to 3,91%). 

                                                
25 http://www.biotech.umk.pl/uploads/docs/nutrigenomika.pdf 

 
Rys. 4. Śmiertelność wskutek chorób układu ser-
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Według statystyki WHO najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce w tym okresie była 

niewydolność serca, miażdżyca naczyń i chroniczna niedokrwienność serca (Tab. 4). 

Wszystkie te choroby są w wysokim stopniu dietozależne. Ryzyko przed-
wczesnego zgonu wskutek chorób dietozależnych (udar, zawał, rak) maleje 
wraz z liczbą porcji warzyw i owoców zjadanych w ciągu dnia. Przy 3–5 por-

cjach spadek ryzyka zachorowań szacuje się na 29%, a przy 5–7 porcjach na 42%. 

Pozostają jednak pytania dotyczące ilości i rodzajów owoców i warzyw, które są 

najsilniej związane ze zmniejszonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, 

chorób nowotworowych i śmiertelności wskutek wszystkich przyczyn. Najnowsze 

dane na ten temat podaje Aune i in. (2017)26 wskazując na następujące zależności: 

a) zaobserwowano zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-na-

czyniowego i śmiertelności wskutek tych chorób przy spożyciu ogółem owoców 

i warzyw (w tym gotowanych) do 800 g na dobę, natomiast w przypadku chorób 

nowotworowych nie obserwowano zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia przy 

spożyciu powyżej 600 g/dobę; 

b) spożycie jabłek/gruszek, owoców cytrusowych, soków owocowych, zielo-

nych warzyw liściastych bądź surówek i warzyw (w tym pomidorów w przy-

padku choroby niedokrwiennej serca) i roślin krzyżowych ograniczało choroby 

układu sercowo-naczyniowego i śmiertelność wskutek tych chorób. Spożycie 

ogółem owoców i warzyw w niewielkim stopniu ograniczało ryzyko wystąpienia 

raka, ale spożycie zielono-żółtych warzyw i warzyw roślin krzyżowych27 ograni-

czało ryzyko wystąpienia różnych form raka.  
 

Tabela 4. Główne przyczyny zgonów w Polsce w 2012 i 2014 r. według statystyki WHO 
(http://data.euro.who.int/dmdb/) 

Wyszczególnienie/przyczyna zgonu 
Liczba zgonów Udział % 

2012 2014 2012 2014 

Ogólna liczba zgonów w Polsce 384788 376467 100,00 100,00 

Niewydolność serca 38402 37564 9,98 9,98 

Miażdżyca naczyń krwionośnych 31206 35553 8,11 9,44 

Chroniczna niedokrwienność serca 26362 22882 6,85 6,08 

Nowotwór złośliwy oskrzeli i płuc 22616 23176 5,88 6,16 

Ostry zawał serca 15944 13469 4,14 3,58 

Zawał mózgu (udar niedokrwienny mózgu) 12334 11400 3,21 3,03 

Starość 10211 14709 2,65 3,91 

Zapalenie płuc 9387 9906 2,44 2,63 

Złośliwy nowotwór okrężnicy 7409 7357 1,93 1,95 

Udar (brak informacji o rodzaju udaru) 7387 7259 1,92 1,93 

Ogólna liczba zgonów wskutek 10 ww. chorób 181258 183275 47,11 48,69 

                                                
26 Aune D., Giovannucci E., Boffetta P., Fadnes L.T., Keum N., Norat T. i in. 2017: Fruit and 

vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality – 

a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int. J. Epidemiol. 

46(3), 1029–1056. DOI: 10.1093/ije/dyw319. 
27 Do roślin krzyżowych należą między innymi: kalafior, kapusta biała i czerwona i inne gatunki 

kapusty, brukselka, kalarepa, brokuły, jarmuż, brukiew, rzodkiew, chrzan, rzepak. 
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Korzystną rolę w ograniczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego od-

grywa zaopatrzenie w potas, ale także w witaminy (w tym witaminę C), β-karoten 

i błonnik (stąd ważne jest spożycie produktów bogatych w te składniki) i różne 

antyoksydanty. Wprawdzie ziemniaki nie są u nas zaliczane do warzyw, ale i one 

wpływają na ograniczenie śmiertelności ogółem wskutek chorób dietozależnych. 

W przypadku choroby niedokrwiennej serca działanie prewencyjne ma spożywa-

nie warzyw, ryb i olejów, a przede wszystkim nasion roślin strączkowych. Do-

datnie korelacje wskazują, że spożycie masła, mięsa, mleka (chodzi o mleko 

z wysoką zawartością tłuszczu) i stałych tłuszczów (szczególnie margaryny 

utwardzanej metodą uwodornienia nienasyconych kwasów tłuszczowych) 

sprzyja śmiertelności wskutek choroby niedokrwiennej serca, związanej najczę-

ściej z miażdżycą naczyń wieńcowych (Tab. 5). 
 

Tabela 5. Współczynniki korelacji liniowej między spożyciem wybranych produktów 

żywnościowych a umieralnością na chorobę niedokrwienną serca w ciągu 25 lat w bada-

niu siedmiu krajówa 

Korelacje dodatnie 

(wyższa wartość to większe zagrożenie) 

Korelacje ujemne 

(niższa wartość to bardziej korzystny wpływ) 

masło 

mięso 

mleko 

margaryna + sadło 

0,887 

0,645 

0,600 

0,507 

warzywa 

ryby 

oleje 

nasiona roślin strączkowych 

−0,228 

−0,279 

−0,571 

−0,822 

a wg Forum Profilaktyki nr 1(10), 2008 r. www.pfp.edu.pl/download/forum10.pdf 
 

Dieta i zdrowie obywateli stanowią stałe wyzwanie dla władz, ekspertów, 

przedstawicieli branż przemysłu spożywczego i innych zainteresowanych gre-

miów, niekiedy trudno jest osiągnąć konsensus, szczególnie w sytuacji pojawia-

nia się nowych dowodów dotyczących znaczenia różnego rodzaju składników 

w ramach zbilansowanej diety w prewencji chorób dietozależnych. W załączni-

kach 7.1–7.10 podano ogólne zalecenia dotyczące spożycia grup produktów dla 

przeciętnej, zdrowej osoby dorosłej wg ekspertów WHO oraz dodatkowe infor-

macje o wartościach odżywczych owocówki warzyw i zalecenia żywieniowe spe-

cjalistycznych organizacji w kontekście chorób dietozależnych. 

 

5. Wartości odżywcze owoców i warzyw 
Żywność pochodzenia roślinnego, w tym owoce i warzywa są źródłem skład-

ników odżywczych: węglowodanów, białka, tłuszczów, błonnika, składników 

mineralnych i witamin. Ponadto są źródłem składników nieodżywczych, różnego 

rodzaju fitozwiązków wywierających korzystny fizjologiczny lub psycholo-

giczny wpływ na ludzki organizm. Należy jednak pamiętać, że niekiedy produkty 

te mogą zawierać również substancje antyodżywcze ograniczające wchłanianie 
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substancji odżywczych, blokować enzymy trawienne i powodować strącanie się 

białek. Różnice gatunkowe (a nawet odmianowe) są bardzo duże. Poza tym żaden 

owoc ani warzywo nie ma w 100 g wszystkich składników w ilościach zaspaka-

jających potrzeby organizmu człowieka. 

W niniejszej ulotce podaje się informacje o zawartości składników odżyw-

czych w owocach i warzywach w odniesieniu do wartości RWS, zgodnie z roz-

porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011. Zestawie-

nie przygotowano na podstawie bazy danych zawartości składników odżywczych 

żywności wg USDA z 2015 r. (edycja 28) oraz tabel składu i wartości odżywczej 

żywności (Kunachowicz i in. 2017). W rozdziale stosuje się terminologię doty-

czącą zawartości składników odżywczych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 

nr 1924/2006PE i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych:  

· źródło składnika mineralnego lub witaminy – środek spożywczy zawiera 
co najmniej znaczącą ilość składnika mineralnego lub witaminy, tj. co 
najmniej 15% referencyjnych wartości spożycia (RWS) w 100 g lub 
w 100 ml w przypadku produktów innych niż napoje; w przypadku na-
pojów – gdy zawiera w 100 ml 7,5% RWS; 

· wysoka zawartość składnika mineralnego lub witaminy – środek spożyw-
czy zawiera co najmniej podwójną wartość w stosunku do produktu 
oznaczonego jako źródło, tj. zawiera co najmniej 30% RWS; 

· źródło błonnika pokarmowego – 3 g/100 g; wysoka zawartość – co naj-
mniej 6 g/100 g;  

· źródło białka – gdy przynajmniej 12% wartości energetycznej środka 
spożywczego pochodzi z białka; wysoka zawartość – co najmniej 20% 
wartości energetycznej środka spożywczego pochodzi z białka. 

Dodatkowo w przypadku owoców i warzyw zawierających większe ilości niż 

wynoszą dzienne referencyjne wartości spożycia składników odżywczych dla 

przeciętnej osoby dorosłej w niniejszej broszurze stosuje się termin „bardzo wy-

soka zawartość”. 

Analizując bazę danych składu chemicznego owoców i warzyw pod kątem 

zasobności w poszczególne składniki odżywcze należy, oprócz zawartości bez-

względnej poszczególnych składników w gatunkach, rozważać dostępność tych 

gatunków oraz porcje możliwe do spożycia. Rozważając jedynie wartości bez-

względne składników odżywczych w odniesieniu do RWS można by dojść do 

wniosku, że np. jabłka i pomidory należą do dość ubogich w składniki odżywcze. 

Uwzględniając jednak, że są one dostępne cały rok, a ich spożycie znacznie prze-

kracza konsumpcję jakichkolwiek innych produktów ogrodniczych, stają się one 

istotnym źródłem wielu pożądanych składników niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Zgodnie ze statystyką GUS spożycie jabłek w Polsce 

na mieszkańca wynosi rocznie ok. 13 kg/rok. Jak wskazują badania medyczne 
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owoce te mają korzystny wpływ na ograniczenie chorób układu sercowo-naczy-

niowego. Jabłka zawierają niewielkie ilości potasu i innych składników mineral-

nych, a także błonnik (w tym błonnik rozpuszczalny) i wiele różnych substancji 

wykazujących właściwości przeciwutleniające (głównie związki fenolowe), 

a także triterpeny działające prewencyjnie na problemy cukrzycowe. Z kolei po-

midory, których spożycie na mieszkańca Polski na rok wynosi blisko 

10 kg/osobę, zawierają duże ilości prozdrowotnie działającego β-karotenu (pro-

witaminy A), różnych karotenoidów – w tym likopenu, który przeciwdziała cho-

robom układu sercowo-naczyniowego (m.in. chorobie niedokrwiennej serca) 

oraz prawdopodobnie działa prewencyjnie w stosunku do raka prostaty. Zarówno 

jabłka, jak i pomidory są powszechnie dostępne, posiadają udokumentowaną ak-

ceptację wśród osób w każdym wieku, mogą być spożywane w różnych formach, 

gdyż są podstawowymi surowcami dla przetwórstwa owocowo-warzywnego. 

Poza tym, przynajmniej w sezonie zbioru, nie ma problemu ze zjedzeniem 

w ciągu dnia np. 120 g pomidorów, aby dostarczyć organizmowi znaczącej ilości 

potasu. Pomidory w przetworach (w postaci keczupów, sosów, soków pomido-

rowych i wielowarzywnych) mogą już być znaczącym źródłem składników od-

żywczych. Ich spożycie może być korzystne także z punktu widzenia ceny, 

np. w stosunku do mało wartościowych ogórków mających znaczenie głównie 

smakowe. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeśli jakiś gatunek owoców 

bądź warzyw nie jest źródłem witaminy czy składnika mineralnego, bo zawiera 

je w mniejszej ilości niż wynosi wartość RWS, to jednak może uzupełniać nie-

dobory danego składnika w połączeniu z innym produktem/produktami. Jako 

szczególnie wartościowe pod względem możliwości dostarczenia do organizmu 

znaczących ilości wielu składników odżywczych należy wskazać produkty 

z owoców i warzyw dostępne na rynku w skoncentrowanej formie. Należą do 

nich na przykład warzywa i owoce suszone, które zawierają wielokrotność skład-

ników odżywczych występujących w surowcach i są niezwykle korzystnym 

składnikiem pożywienia.  

5.1. Owoce – składniki odżywcze  
Owoce krajowe zawierają zwykle 80–90% wody (wyjątek owoce bzu czar-

nego średnio 79,8% i truskawki prawie 91%). Niektóre owoce z południowych 

krajów (np. hurma, banany i granaty) zawierają mniejsze ilości wody (w grani-

cach 64–78% wody). Woda jest niezbędna do życia dla wszystkich istot żywych, 

dlatego też owoce i soki mogą być dla ludzi dobrym jej źródłem. Warto zauwa-

żyć, że woda zawarta w owocach ma inny skład izotopów tlenu niż woda pitna 

i te różnice są wykorzystywane do oceny autentyczności np. soków owocowych. 

Źródłem energii w owocach są przede wszystkim węglowodany w postaci jedno-

cukrów i dwucukrów. Większość owoców to produkty o średniej kaloryczności. 

Za niskokaloryczne (poniżej 40 kcal/100 g) uznać można jedynie truskawki, 

brzoskwinie, jeżyny i niektóre owoce cytrusowe (grapefruity i cytryny). Wszyst-

kie inne owoce (z wyjątkiem hurmy) dostarczają nie więcej jak 100 kcal/100 g, 
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zwykle około 50–60 kcal/100 g. Z owoców, których uprawa jest możliwa w Pol-

sce, najbardziej kaloryczne są winogrona i owoce bzu czarnego – około 

70 kcal/100 g. W stosunku do referencyjnej wartości energetycznej 2000 kcal to 

bardzo mało, a ponadto w przypadku produktów zawierających błonnik pokar-

mowy, w tym pektyny, które są wartościowym składnikiem błonnika, metabo-

lizm węglowodanów jest opóźniony i z tego powodu owoce mają niższy wskaź-

nik glikemiczny niż np. klarowne soki. Niektóre z owoców jagodowych są źró-

dłem błonnika – zawierają powyżej 3 g/100 g, ale np. maliny zawierają nawet 

6,5 g/100 g. Niezbyt bogate w błonnik z owoców jagodowych są borówki wyso-

kie (około 2,4 g/100 g), truskawki (około 2 g/100 g) i winogrona (około 

1 g/100 g). Zawartość błonnika w owocach pestkowych i jabłkach nie przekracza 

2,5 g/100 g. W gruszkach, ze względu na komórki kamienne, jest nieco wyższa 

(około 3 g/100 g). Wprawdzie błonnik jedynie w niewielkim stopniu ulega tra-

wieniu w przewodzie pokarmowym człowieka (dostarcza 2 kcal/100 g) i to 

dzięki aktywności mikroflory jelitowej, ale odgrywa istotną rolę w perystaltyce 

jelit, przeciwdziałając zaparciom, i między innymi dzięki temu działa prewencyj-

nie w chorobach układu pokarmowego, np. rozwoju hemoroidów i jak się przy-

puszcza także niektórych form raka. 

Owoce nie są znaczącym źródłem wapnia, żelaza (najwięcej żelaza jest 

w owocach czarnych porzeczek i czarnego bzu około 1,5 mg/100 g), fosforu (je-

dynie w czarnych porzeczkach 59 mg/100 g, to jest blisko 7,5% RWS), cynku 

i selenu. Ze względu na przyjęte w UE kryterium referencyjnych wartości 7,5% 

dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze w przypadku produktów 

płynnych, większość soków owocowych może być źródłem potasu, niektóre ma-

gnezu, miedzi i manganu. W owocach praktycznie brak jest sodu.  

Bardzo duże znaczenie mają owoce w zaopatrywaniu w witaminę C, co jest 

o tyle ważne, że nie może być ona akumulowana w ludzkim organizmie i po-

winna być dostarczana w pożywieniu nawet kilka razy dziennie (stąd między in-

nymi kampanie 5 x dziennie owoce, warzywa i soki). Z krajowych owoców ga-

tunkiem najbogatszym w witaminę C jest czarna porzeczka28 (średnio około 

180 mg/100 g) – możemy więc mówić o bardzo wysokiej zawartości. Spożycie 

50 g tych owoców w zupełności zaspakaja dzienne zapotrzebowanie na wita-

minę C. Powyżej 30% dziennego zapotrzebowania na witaminę C dostarcza 

wiele gatunków owoców, w tym czarne porzeczki, a także inne owoce jagodowe 

(z wyjątkiem borówki wysokiej i winogron), z których najbogatsze są truskawki. 

Owoce ziarnkowe i pestkowe nie mogą być traktowane jako znaczące źródło wi-

taminy C, gdyż zwykle mają poniżej 10 mg/100 g tego związku. Z owoców im-

portowanych najbogatsze są kiwi (90–160 mg/100 g), które, jako owoce dostępne 

w ciągu całego roku, mogą być znakomitym dodatkiem do różnego rodzaju sała-

                                                
28 Więcej witaminy C ma jedynie dzika róża, ale nie jest to gatunek mający znaczenie gospodarcze. 
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tek. Owoce cytrusowe słusznie uznawane są za dobre źródło kwasu askorbino-

wego, dostarczając w 100 g części jadalnej powyżej 30% dziennego zaopatrzenia, 

które dla osoby dorosłej szacowane jest na poziomie 80 mg. W owocach w nie-

wielkich ilościach występują witaminy z grupy B, takie jak tiamina, ryboflawina, 

niacyna i kwas pantotenowy. W czarnych porzeczkach i żurawinie znajdują się 

niewielkie ilości witaminy E. Owoce nie są dobrym źródłem prowitaminy A29 

w postaci β-karotenu. Stosunkowo najbogatsze są owoce o żółtym zabarwieniu 

miąższu – np. morele, a z owoców tropikalnych – persymony (kaki lub hurma), 

passiflora i mango. Ponieważ witamina A może być magazynowana w organizmie 

ludzkim, nie wymaga codziennego uzupełniania jak ma to miejsce w przypadku 

witaminy C i wszystkich witamin z grupy B i nie musi być regularnie dostarczana 

w pożywieniu. W owocach wszystkich gatunków brak jest cholesterolu, kwasu 

foliowego (ale są foliany), witaminy B12 (występuje głównie w produktach mię-

snych), witaminy D i likopenu. W orzechach stwierdza się bardzo wysoką zawar-

tość witaminy B6, a owoce bzu czarnego zawierają znaczącą jej ilość. 

Zawartość kwasów tłuszczowych i białek jest w większości owoców bardzo 

niska (białka poniżej 2%, a tłuszcz, w którym przeważają kwasy tłuszczowe 

jedno- i wielonienasycone poniżej 0,7%). Są oczywiście wyjątki, do których na-

leży między awokado (jednonasienna jagoda, ale przez niektórych naukowców 

awokado zaliczane jest do pestkowców), które zawiera około 15% tłuszczu – nie 

są to jednak owoce deserowe. Bogaty w kwasy tłuszczowe jest także rokitnik 

(w miąższu 1,5–3%, a w nasionach około 11%).  

Do zupełnie wyjątkowych owoców pod względem składu chemicznego należą 

orzechy laskowe i włoskie, które są bardzo bogatym źródłem wielu ważnych mi-

kro- i makroskładników oraz różnego rodzaju fitozwiązków, w tym steroli roślin-

nych, jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, a przy tym, podobnie 

jak wszystkie inne owoce, nie zawierają cholesterolu. Wprawdzie są to produkty 

o wysokiej kaloryczności (w granicach 620–670 kcal/100 g), ale jednocześnie 

charakteryzują się wysoką zawartością białka, (około 15%), wysoką bądź bardzo 

wysoką zawartością składników mineralnych, w tym: magnezu, fosforu, man-

ganu. Zawierają także co najmniej znaczące ilości witamin: tiaminy, witaminy B6 

i folianów. Orzechy laskowe charakteryzują się ponadto bardzo wysoką zawar-

tością witaminy E, a także znaczącą ilością kwasu pantotenowego i witaminy K.  

Orzechy włoskie są jedynymi orzechami,30 w których nienasycone kwasy 

tłuszczowe omega-3 (wśród których jest kwas α-linolenowy) występują w ko-

rzystnej proporcji do nienasyconych kwasów omega-6 (1 : 5). Kwas α-linole-

nowy ma wyjątkowe właściwości zdrowotne – między innymi działa przeciwza-

palnie i korzystnie wpływa na funkcje poznawcze. Liczne badania wykazały, 

                                                
29 Zawartość witaminy A zwykle wyraża się jako ekwiwalent retinolu (w µg) lub w jednostkach 

międzynarodowych (skróty: j.m. lub IU); 1 IU wit. A = 0,3 µg retinolu = 6 µg β-karotenu. 
30 W orzechach laskowych dominują jednonienasycone kwasy tłuszczowe. 
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że spożycie orzechów włoskich działa prozdrowotnie, szczególnie kardioprotek-

cyjnie, przy czym nie jest to jedynie związane z zawartością kwasu α-linoleno-

wego, ale także współdziałania wielu czynników, czego skutkiem jest zmniejsze-

nie stanu zapalnego związanego ze zwiększonym ryzykiem choroby niedo-

krwiennej serca, zmniejszenie cholesterolu LDL i stresu oksydacyjnego. Nic 

więc dziwnego, że przez dietetyków orzechy włoskie uznawane są za najzdrow-

sze na świecie pożywienie, a ich uprawa była promowana przez Unię Europejską 

w formie dopłat do zakładanych plantacji. Spośród wszystkich gatunków owo-

ców i warzyw świeżych na liście dozwolonych oświadczeń zdrowotnych wymie-

niono jedynie orzechy włoskie31, podając w uzasadnieniu, że przyczyniają się one 

do uszczelnienia naczyń krwionośnych przy dziennym spożyciu 30 g. 

5.2. Warzywa – składniki odżywcze 
Warzywa to produkty bardzo różnorodne pod względem właściwości żywie-

niowych. Nawet w ramach tej samej grupy są produkty diametralnie różniące się 

nie tylko wyglądem, ale także składem chemicznym i możliwymi zastosowa-

niami. Przykładem mogą być warzywa kapustne, do których zalicza się między 

innymi brokuły, brukselkę, jarmuż, kalafiory (białe i zielone), kalarepę, kilka ga-

tunków kapusty (głowiasta biała, głowiasta czerwona, pekińska, włoska). Jest 

wiele gatunków warzyw strączkowych, kilka dyniowatych, psiankowatych (mię-

dzy innymi oberżyna, papryka, pomidory) i liczna grupa warzyw korzeniowych. 

Liczna i bardzo zróżnicowana jest też grupa warzyw liściowych, do których 

można zaliczyć między innymi różne rodzaje sałat, szpinak, cykorię, por, szczy-

piorek, seler naciowy, rabarbar, a nawet szparagi. Statystyka GUS wymienia pod-

stawowe warzywa: kapustę, kalafiorowate, pomidory, ogórki, marchew, buraki, 

cebulę, a wszystkie inne są w grupie „pozostałe”. Ta ostatnia grupa nie obejmuje 

ziemniaków, które u nas nie są zaliczane do warzyw.  
Warzywa w większości przypadków zawierają powyżej 85% wody. Wyjątek 

stanowią nasiona warzyw strączkowych, w których zwartość wody nie przekra-

cza 12%. Ta kategoria warzyw omówiona jest osobno ze względu na swoją wy-

jątkowość. Niektóre warzywa, jak na przykład brukselka, jarmuż, pietruszka są 

znaczącym źródłem błonnika (Tab. 6), ale ogromna większość warzyw zawiera 

w części jadalnej od 1 do 3 g błonnika/100 g, co także jest istotne, biorąc pod 

uwagę fakt, że produkty z mięsa w ogóle błonnika nie zawierają. Większość wa-

rzyw charakteryzuje się niską kalorycznością32, co niewątpliwie jest ich wielką 

zaletą, biorąc pod uwagę epidemię otyłości, nadwagi i cukrzycy. Wiele gatunków 

warzyw jest dobrym źródłem witaminy A w postaci β-karotenu – najbogatsza 

w ten składnik jest marchew, której spożycie 100 g zaspakaja dzienne zapotrze-

bowanie na witaminę A. Niektóre gatunki warzyw liściowych i kapustnych 

                                                
31 W wykazie oświadczeń zdrowotnych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 432/2012 znajdują się 

także suszone śliwki, jako produkt przyczyniający się do normalnego funkcjonowania jelit, ze 

względu na wysoką zawartość błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego oraz sorbitolu. 
32 Wyjątek stanowią dojrzałe nasiona warzyw strączkowych. 
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(np. sałata, jarmuż) oraz dynia charakteryzują się wysoką zawartością witaminy 

A. W witaminę C bardzo bogate (w 100 g zawierają powyżej 80 mg witaminy C, 

tj. więcej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie) są różne gatunki papryki, nie-

które warzywa kapustne (kalafiory zielone, brokuły, brukselka, jarmuż). Wysoką 

zawartość witaminy C ma kapusta, białe kalafiory i szpinak, a znaczące ilości 

szczypiorek i liście buraków (botwina). Bardzo wysoką zawartością witaminy K 

charakteryzują się warzywa o zielonych liściach, w tym większość kapustnych. 

Znaczącym źródłem tej witaminy jest także marchew. Źródłem witaminy E są 

tylko nieliczne gatunki warzyw (np. szpinak). Większość warzyw liściowych 

(z wyjątkiem szpinaku nowozelandzkiego i botwinki) oraz kapustnych (z wyjąt-

kiem kapusty głowiastej czerwonej), a także buraki, pietruszka korzeniowa i pa-

sternak, zawierają co najmniej znaczącą ilość folianów. Znaczące ilości folianów 

są też w czerwonej słodkiej papryce, niektórych odmianach pomidorów (żółtych 

i pomarańczowych). Większość warzyw (z wyjątkiem warzyw strączkowych) nie 

jest źródłem tiaminy, niacyny i ryboflawiny i kwasu pantotenowego, chociaż 

w niektórych gatunkach znajdowane są niewielkie ilości tych witamin (w grani-

cach 7,5–15% RWS). Znaczącą zawartość witaminy B6 mają niektóre gatunki 

warzyw kapustnych (jarmuż, brukselka, zielony kalafior i kapusta pekińska), 

a także niektóre odmiany ziemniaków. Potas należy do składników, na które or-

ganizmy ludzi mają największe zapotrzebowania – RWS 2000 mg/dzień, a które 

spożywane są w niedostatecznych ilościach. Większość warzyw kapustnych i ko-

rzeniowych zawiera znaczącą ilość potasu. Źródłem potasu jest także szpinak, 

dynie i ziemniaki. Wysokie zawartości mają jedynie warzywa strączkowe (suche 

ziarna). Warzywa nie mogą być traktowane jako źródło wapnia – jedynym wy-

jątkiem jest jarmuż, który zawiera znaczącą jego ilość, około 150 mg/100 g. 

Wiele warzyw jest co najmniej dobrym źródłem miedzi, manganu i magnezu. Są 

warzywa liściowe które stanowią źródło żelaza (botwinka, szparagi, szpinak), 

a nieliczne fosforu (seler korzeniowy, zielony groszek).  

Na tle wszystkich warzyw, ale także w porównaniu do innych produktów spo-

żywczych, zupełnie wyjątkowe są warzywa strączkowe. O warzywach strączko-

wych mówi się, że charakteryzują się wyjątkowo wysoką gęstością odżywczą, 

gdyż dostarczają wiele składników, które są obecne w owocach morza i różnych 

gatunkach mięsa. W postaci dojrzałych nasion charakteryzują się bardzo wysoką 

zawartością białka, węglowodanów, wysoką zawartością wielu składników mi-

neralnych i niektórych witamin z grupy B (Tab. 7), w tym folianów. Spożycie 

nawet 50 g fasoli, soczewicy czy ciecierzycy pokrywa dzienne zapotrzebowanie 

na tę witaminę. Warzywa strączkowe są także doskonałym źródłem błonnika, 

którego znacznie żywieniowe jest coraz bardziej doceniane. Kaloryczność nasion 

roślin strączkowych (niezależnie od gatunku) jest bardzo wysoka, gdyż wielo-

krotnie przekracza wartość energetyczną jakichkolwiek innych warzyw. 

 



28 

Tabela 6. Kaloryczność i zawartość składników odżywczych w warzywach mających 

w Polsce szczególne znaczenie gospodarcze lub bardzo bogatych w składniki odżywcze 

oraz w ziemniakach (niezaliczanych u nas do warzyw) 

Gatunek warzyw 
Kalor. 

kcal 
Błonnik1 Potas2 Mangan2 Wit. C2 Foliany3 Wit. A3 Wit. K3 

Brokuły 34 2,6 316 0,21 89,2 63 31 101,6 

Brukselka 43 3,8 389 0,337 85,0 61 38 177,0 

Jarmuż 49 3,6 491 0,659 120,0 141 500 704,8 

Kalafiory 25 2,0 299 0,155 48,2 57 0 15,5 

Kalafiory zielone 31 3,2 300 0,247 88,1 57 8 20,2 

Kapusta  25 2,5 170 0,16 36,6 43 5 76,0 

Buraki 43 2,8 325 0,329 4,9 109 2 0,2 

Marchew 41 2,8 320 0,143 5,9 19 835 13,2 

Pietruszka 75 4,9 375 0,56 17,0 67 0 22,5 

Rzodkiewka 16 1,6 233 0,069 14,8 25 0 1,3 

Seler korzeniowy 42 1,8 300 0,158 8,0 8 0 41,0 

Pietruszka naciowa 36 3,3 554 0,16 133,0 152 421 1640,0 

Pory 61 1,8 180 0,481 12,0 64 83 47,0 

Sałata głowiasta  13 1,1 238 0,179 3,7 73 166 102,3 

Szpinak 23 2,2 558 0,897 28,1 194 469 482,9 

Cukinia/kabaczek 16 1,1 262 0,175 17,0 29 10 3,0 

Ogórki 12 0,7 136 0,073 3,2 14 4 7,2 

Dynia 26 0,5 340 0,125 9,0 16 426 1,1 

Bakłażany 25 3,0 229 0,232 2,2 22 1 3,5 

Papryka czerwona 31 2,1 211 0,112 127,7 46 157 4,9 

Papryka zielona 20 1,7 175 0,122 80,4 10 18 7,4 

Pomidory czerw. 18 1,2 237 0,114 13,7 15 42 7,9 

Cebula 40 1,7 146 0,129 7,4 19 0 0,4 

Ziemniaki 74 1,9 426 0,149 10,8 16 0 - 

RWS 15%  3,0 300 0,3 12,0 30 120 11,25 

Uwaga: 1 g/100 g; 2 mg/100 g; 3 µg/100 g 

Na zielono zaznaczono znaczące ilości składników w granicach 15–30% RWS 

Na czerwono – ilości składników w granicach powyżej 30–100% RWS 

Na fioletowo – ilości składników powyżej 100% RWS 
 

Zielony groszek i zielona fasolka mają inny skład niż suche nasiona roślin 

strączkowych – zawartość wody wynosi około 80%, a w przypadku fasoli szpa-

ragowej (zarówno żółtej, jak i zielonej) nawet nieco powyżej 90%. Skutkiem tego 

większość składników odżywczych występuje w kilkakrotnie mniejszych ilo-

ściach niż w suchych nasionach. Odwrotnie jest w przypadku zawartości wita-

miny A, której jest więcej w niedojrzałych nasionach i w zielonej fasolce niż 

w suchych nasionach.  
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Tabela 7. Kaloryczność i zawartość składników odżywczych w dojrzałych nasionach wa-

rzyw strączkowych 

Gatunek 

warzyw 

Kalor. 

kcal 

Węglo-

wod.1 
Białko1 Błonnik1 

Tia-

mina2 

Rybo-

flaw.2 

Nia-

cyna2 

Kwas 

pantot.2 

Foliany 

og.3 

Bób 341 58,29 26,12 25,0 0,555 0,333 2,832 0,976 423 

Ciecierzyca 378 62,95 20,47 12,2 0,477 0,212 1,541 1,588 557 

Fasola biała 333 60,27 23,36 15,2 0,437 0,146 0,479 0,732 388 

Fasola nerkow. 333 60,01 23,58 24,9 0,529 0,219 2,060 0,780 394 

Groch  352 63,74 23,82 25,5 0,726 0,215 2,889 1,758 274 

Soczewica  352 63,35 24,63 10,7 0,873 0,211 2,605 2,140 479 

Soja  446 30,16 36,49 9,3 0,874 0,87 1,623 0,793 375 

Gatunek 

warzyw 
Wapń2 Żelazo2 Magnez2 Fosfor2 Potas2 Cynk2 Miedź2 Mangan2 Selen3 

Bób 103 6,70 192 421 1062 3,14 0,824 1,626 8,2 

Ciecierzyca  57 4,31 79 252 718 2,76 0,656 21,310 0,0 

Fasola biała 240 10,44 190 301 1795 3,67 0,984 1,796 12,8 

Fasola nerkow. 143 8,20 140 407 1406 2,79 0,958 1,021 3,2 

Groch  37 4,82 49 321 823 3,55 0,815 1,220 4,1 

Soczewica  35 6,51 47 281 677 3,27 0,754 1,393 0,1 

Soja  277 15,70 280 704 1797 4,89 1,658 2,517 17,8 

Uwaga: 1 g/100 g; 2 mg/100 g; 3 µg/100 g 

Na żółto zaznaczono zawartość składników w granicach 7,5–15% referencyjnych wartości spożycia (RWS) 

Na zielono – znaczące ilości składników, w granicach 15–30% RWS 

Na czerwono – ilości składników powyżej 30–100% RWS 

Na fioletowo – ilości składników powyżej 100% RWS  

Wartości drobnym drukiem – zawartość danego składnika jest poniżej 7,5% RWS  
 

Biorąc pod uwagę, że niektóre gatunki warzyw są szczególnie cennym źró-

dłem witamin i składników mineralnych, bądź też są ważne gospodarczo, poniżej 

podano informację o najzasobniejszych w składniki odżywcze gatunkach wa-

rzyw (zaznaczone na kolorowo) oraz tych, które obejmuje statystyka GUS (za-

znaczone na czarno): 

- jarmuż – charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością witaminy C, K i mie-

dzi, wysoką zawartością (powyżej 30% RWS) witaminy A, folianów i man-

ganu, a także znaczącą ilość witaminy B6, wapnia i potasu i błonnika; 

- kalafior zielony – bardzo wysoka zawartość witaminy C, zawiera znaczącą 

ilość potasu, witaminy B6, folianów i witaminy K i błonnika; 

- papryka czerwona – bardzo wysoka zawartość witaminy C, znacząca ilość wi-

taminy A, B6 i folianów; 
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- pietruszka naciowa – bardzo wysoka zawartość witaminy C i K, wysoka za-

wartość witaminy A, folianów i żelaza oraz znacząca ilość wapnia, potasu 

i miedzi; 

- szpinak – bardzo wysoka zawartość witaminy K, wysoka zawartość (powyżej 

30% RWS) witaminy A, folianów, manganu i witaminy C oraz znacząca ilość 

(powyżej 15% RWS) magnezu, potasu, żelaza i witaminy E (szpinak nowo-

zelandzki jest uboższy w większość wymienionych wyżej składników); 

- szczypiorek – bardzo wysoka zawartość witaminy K, wysoka zawartość fo-

lianów i witaminy C oraz znacząca ilość witaminy A, miedzi i manganu; 

- warzywa strączkowe (dojrzałe nasiona) – źródło białka, błonnika pokarmo-

wego, bardzo wysoka zawartość folianów, wysoka zawartość tiaminy, żelaza, 

fosforu, potasu, miedzi i manganu; większość gatunków jest źródłem: rybo-

flawiny, wapnia, cynku (niektóre charakteryzują się wysoką zawartością), 

a także: niacyny, selenu i innych składników odżywczych; wśród warzyw 

strączkowych bogactwem składu wyróżnia się soja; 

- kapusta głowiasta biała – bardzo wysoka zawartość witaminy K, wysoka za-

wartość witaminy C oraz znacząca ilość folianów; 

- pomidory – znacząca zawartość witaminy C, potasu nieco poniżej znaczącej 

ilości; 

- ogórki nieobierane – znacząca ilość witaminy K; 

- marchew – bardzo wysoka zawartość witaminy A, znacząca ilość potasu i wi-

taminy K;  

- buraki – wysoka zawartość folianów, znaczące ilości potasu i manganu; 

- cebula – nie zawiera składników w ilościach co najmniej 15% RWS. 
 

5.3. Owoce i warzywa – substancje bioaktywne/fitozwiązki  
Owoce i warzywa oraz inne produkty pochodzenia roślinnego są źródłem róż-

nego rodzaju fitozwiązków, które wg aktualnego stanu wiedzy nie są niezbęd-

nymi składnikami odżywczymi w diecie człowieka. Uważa się jednak, że wiele 

z nich korzystnie wpływa na zdrowie. Do tych nieodżywczych związków należy 

wiele grup wtórnych metabolitów roślin, np. polifenole (flawonoidy, flawonole, 

flawanole, proantocyanidiny, procyjanidiny), glukozynolany, fityna, oligosacha-

rydy, betalainy, karetonoidy, saponiny, terpeny, fitosterole, alkaloidy, kumaryny. 

Związków tych jest dziesiątki tysięcy – samych flawonoidów zidentyfikowano 

ponad 6000. Fitozwiązki wpływają w różny sposób na organizm człowieka – 

mogą hamować procesy zapalne, pobudzają układy enzymatyczne, wpływają na 

układ odpornościowy człowieka, niektóre działają antybakteryjnie i antywiru-

sowo, pobudzają krążenie krwi. Wiele fitozwiązków jest silnymi antyoksydan-

tami. Liczne badania sugerują, że spożywanie pokarmów i napojów bogatych 

w fitozwiązki pomaga w zapobieganiu chorobom (Tab. 8). 

Niektóre fitozwiązki występują w specyficznych gatunkach roślin, inne – jak 

np. antocyjany – są bardzo rozpowszechnione i wpływają na barwę owoców i wa-
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rzyw. Rola fitozwiązków może być zarówno korzystna, na co wskazują dane ta-

beli 8, ale mogą one mieć również niekorzystny wpływ na funkcjonowanie nie-

których narządów. W większości produktów spożywczych, także w owocach 

i warzywach, w rożnych ilościach znajdują się substancje antyodżywcze – ale nie 

może to być powodem do kwestionowania znaczenia odżywczego owoców i wa-

rzyw. Wśród substancji antyodżywczych wymienia się między innymi: lektyny, 

fityniany, taniny, związki wolotwórcze i inne. Taniny wiążą metale takie jak że-

lazo i cynk i zmniejszają absorpcje tych składników odżywczych przez organizm 

– mogą także blokować enzymy trawienne i powodować strącanie się białek. Wa-

rzywa kapustne, takie jak kapusta, brokuły i kalafior, jarmuż, zawierają związki 

określane jako goitrogeny – są to substancje (np. glukozynolany), które zmniej-

szają biodostępność jodu lub przeszkadzają w biosyntezie hormonu tarczycy. 

Dlatego też ważne jest aby dostarczać organizmowi odpowiedne ilości jodu, któ-

rego źródłem mogą być nie tylko ryby morskie i krasnorosty morskie, ale także 

żurawina, biała fasola, czy ziemniaki. 
 

Tabela 8. Fitozwiązki w żywności i ich możliwe korzyści zdrowotne  

Żywność Fitozwiązki Możliwe korzyści zdrowotne 

Soja, mleko sojowe, tofu 
Izoflawony (genisteina, 

daidzeina), flawonoidy 

Obniżenie ciśnienia krwi i rozszerze-

nie naczyń krwionośnych  

Truskawki, czerwone wino, 

borówki amerykańskie 

Antocyjany (rodzaj fla-

wonoidów) 

Rozszerzanie naczyń krwionośnych, 

indukcja śmierci komórek rakowych, 

poprawa wrażliwości na insulinę, 

działanie neuroprotekcyjne 

Czerwone wino, sok wino-

gronowy, ekstrakty z wino-

gron, kakao, orzeszki 

ziemne 

Proantocyjanidyny, 

resweratrol 

Hamowanie utleniania cholesterolu 

LDL i stanów zapalnych 

Czosnek, cebula, pory, 

oliwki, szalotka 
Siarczki, tiole 

Zmniejszony poziom cholesterolu 

LDL, działanie przeciwnowotworowe 

Marchew, pomidory i pro-

dukty z pomidorów, inne 

pomarańczowe, żółte i czer-

wone owoce i warzywa 

Karotenoidy, takie jak 

likopen i beta-karoten 

Neutralizacja wolnych rodników po-

wodujących uszkodzenie komórek 

Warzywa kapustne, takie 

jak brokuły i jarmuż, chrzan 

Izotiocyjaniany 

(sulforafan) 

Neutralizacja wolnych rodników, 

które powodują uszkodzenia komórek 

i ochrona przed niektórymi rodzajami 

raka 

Zielona i czarna herbata, ka-

kao 

Katechiny, epikatechiny 

(rodzaje flawonoidów) 

Rozszerzenie naczyń krwionośnych, 

poprawa przepływu krwi do mózgu, 

zwiększona wrażliwość na insulinę 

Źródło: http://www.todaysdietitian.com/newarchives/090313p70.shtml 
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Za rośliny szczególnie bogate w substancje antyodżywcze uważa się rośliny 

strączkowe, które jednocześnie należą do najbardziej zasobnych w składniki 

odżywcze. Wiele tradycyjnych metod obróbki żywności, jak np. gotowanie 

i fermentacja roślin kapustnych oraz gotowanie warzyw strączkowych, neutra-

lizuje działanie substancji antyodżywczych. Należy także wspomnieć o szcza-

wianach, które wpływają niekorzystnie na zdrowie człowieka, przyczyniając 

się do zaburzenia bilansu wapnia w organizmie i prowadząc do kamicy nerko-

wej. Źródłem szczawianów są liczne gatunki warzyw: botwina, buraki, rabar-

bar, szczaw, szpinak, ale także kawa, herbata i kakao. Gotowanie warzyw przy-

czynia się do znacznego zmniejszenia zawartości kwasu szczawiowego, a dobre 

zaopatrzenie w wapń i witaminę D skutecznie neutralizuje jego niekorzystne 

działanie. Wśród części społeczeństwa występują obawy, że w owocach i warzy-

wach mogą występować pozostałości środków ochrony roślin. W Unii Europej-

skiej prawodawstwo nakłada ograniczenia na ilości pozostałości tych środków, 

tak aby nie szkodziły one konsumentom. W Polsce ich poziom jest kontrolowany 

przez państwowe jednostki kontrolne do tego powołane, a także przez Zakład 

Badania Bezpieczeństwa Żywności w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. 

Dla ograniczenia poziomu pozostałości w produkcji owoców i warzyw stosuje 

się między innymi integrowane i ekologiczne metody produkcji. Badania prze-

prowadzone między innymi w USA wykazały, że korzyści ze spożycia owoców 

i warzyw znacząco przewyższają ewentualne zagrożenia wynikające z obecności 

na dopuszczalnym poziomie w produktach pozostałości środków ochrony. Nie-

kiedy zagrożeniem dla zdrowia ludzi mogą być związki uczulające zawarte 

w owocach czy warzywach (np. w orzechach – szczególnie ziemnych, cebuli, 

truskawkach, czy jabłkach), ale dotyczy to jedynie osób ze skłonnościami do aler-

gii, co ma zwykle podłoże genetyczne. 

5.4. Zmiany wartości odżywczych w procesach przetwarzania 
Wiele gatunków owoców i warzyw jest dostępnych sezonowo. Przykładem mogą 

być owoce jagodowe i pestkowe, a z warzyw – np. zielony groszek i szparagi (chyba, 

że są importowane z innej strefy klimatycznej). W związku z powyższym dla udo-

stępnienia ich konsumentom w okresie posezonowym, a także dla ułatwienia przy-

gotowania posiłków i urozmaicenia diety, nie pozostaje nic innego jak utrwalić je 

przy zastosowaniu różnych technik. Takie produkty jak mrożonki, konserwy owo-

cowe i warzywne i susze w amerykańskich zaleceniach żywieniowych traktowane 

są tak jak produkty świeże, ale soki, które często pozbawione są błonnika – już nie. 

Owoce i warzywa można utrwalać stosując różne sposoby, ale wszystkie mają na celu: 

- wstrzymanie procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących 

w tkankach, takich jak oddychanie (tlenowe i beztlenowe) lub reakcje enzy-

matyczne, 
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- niedopuszczenie do rozwoju i działalności drobnoustrojów przez ich znisz-

czenie lub usunięcie, z równoczesnym zabezpieczeniem przed ponownym za-

każeniem, 

- wstrzymanie lub znaczne ograniczenie zmian chemicznych, nieenzymatycz-

nych, takich jak utlenianie witamin, rozkład barwników naturalnych, brunat-

nienie nieenzymatyczne, 

- wstrzymanie lub ograniczenie zmian fizycznych, takich jak zmiany struktury 

i konsystencji. 

Do utrwalania owoców i warzyw najczęściej stosuje się metody termiczne: 

wysokotemperaturowe (pasteryzacja i sterylizacja), niskotemperaturowe (chło-

dzenie i zamrażanie), utrwalanie poprzez ograniczenie dostępności wody dla mi-

kroorganizmów (np. wysycanie cukrem, dodatek soli kuchennej), odwodnienie 

przez odparowanie wody w stanie wrzenia, odwodnienie osmotyczne lub odwod-

nienie przez suszenie. Powszechnie stosuje się także utrwalanie warzyw metodą 

fermentacji mlekowej (kiszenie). Charakter pomocniczy w stosunku do podstawo-

wych metod utrwalania mają metody chemiczne (utrwalanie z dodatkiem kwasu 

octowego i konserwantów). Mogą być też stosowane metody skojarzone, w któ-

rych stosuje się nie jeden, a kilka czynników równocześnie – np. stosowanie ob-

niżonej zawartości cukru w galaretkach (ale z dodatkiem konserwantów) lub sto-

sowanie atmosfer kontrolowanych z jednoczesnym obniżeniem temperatury. Sto-

sowane są także tak zwane opakowania aktywne i inteligentne – np. pochłania-

jące tlen lub ograniczające rozwój drobnoustrojów. Każdy sposób utrwalania ma 

swoje zalety, ale i wady. Z punktu widzenia zachowania nietrwałych składników 

odżywczych, takich jak witaminy, najlepszym sposobem jest zamrażanie pro-

duktu lub zagęszczanie w stanie zamrożenia (liofilizacja). Produkty utrwalane 

metodą fermentacji mlekowej zyskują na wartości dzięki obecności korzystnych 

dla organizmu bakterii. Produkty suszone to produkty, w których nastąpiło za-

gęszczenie stabilnych składników odżywczych przy nieuniknionych stratach nie-

których witamin i innych nietrwałych fitozwiązków (np. związków fenolowych). 

Utrwalanie poprzez dodatek cukru, ze względu na rozcieńczenie naturalnych 

składników i wysoką kaloryczność uzyskanego produktu, w świetle zaleceń ży-

wieniowych nie jest korzystne. Najczęściej stosowaną metodą utrwalania jest pa-

steryzacja (zwykle owoców) lub sterylizacja (warzyw). 

W zależności od technologii utrwalania owoców i warzyw następują bardziej 

lub mniej znaczące zmiany w wartościach odżywczych produktów. Za najbar-

dziej nietrwałe składniki pożywienia uważa się witaminy, wśród których szcze-

gólnie podatne na procesy utleniania jest kwas askorbinowy, czyli witamina C, 

która ma bardzo duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania człowieka (patrz 

załączniki), ale na przykład nie jest witaminą dla niektórych zwierząt. Stabilność 

witaminy C, ale także innych witamin w przetworach zależy od wielu czynników, 

między innymi: temperatury, wilgotności, dostępu tlenu, obecności składników 

utleniających bądź redukujących, obecności jonów metali i interakcji różnych 
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czynników33. Większość witamin jest dość stabilna w produktach mrożonych 

w okresie około 1 roku. Metody wysokotemperaturowe utrwalania (w tym także 

np. gotowanie warzyw) przyczyniają się do strat niektórych witamin, w tym szcze-

gólnie witaminy C i biotyny, ale np. witamina K jest praktycznie stabilna w pro-

cesie obróbki termicznej. Prekursor witaminy A – β-karoten – jest mało stabilny 

przy dostępie tlenu i światła, ale jego stabilność wzrasta w obecności kwasu askor-

binowego. Co ciekawe β-karoten jest bardziej przyswajalny po obróbce termicznej 

pomidorów niż w świeżych owocach. Z innymi składnikami odżywczymi nie ma 

już takich problemów jak z witaminami, chyba, że zmiany są skutkiem zastoso-

wanych technologii. Na przykład w procesie blanszowania traci się część substan-

cji rozpuszczalnych w wodzie. W procesie produkcji soków klarownych obróbka 

enzymatyczna prowadzi do rozkładu substancji pektynowych, tracimy również 

cały zawarty w surowcu błonnik, a wraz z nim wiele substancji bioaktywnych 

(związków fenolowych, triterpenów). Dlatego też dla podniesienia wartości od-

żywczej produktów przemysłu sokowniczego coraz więcej produkuje się mętnych 

soków, soków na bazie przecierów określanych m.in. jako soki przecierowe czy 

„smoothie”. W przepisach amerykańskich dotyczących żywienia dzieci w szko-

łach jest podkreślone, że soki mogą stanowić do 50% zalecanego spożycia owo-

ców i warzyw, gdyż traktowane są jako produkty o wysokiej gęstości odżywczej34.  

Biorąc pod uwagę różnorodność składu chemicznego i fakt, że żaden gatunek 

owoców i warzyw nie dostarcza w zalecanych porcjach wszystkich składników 

w ilościach zaspakajających potrzeby organizmu człowieka, w zaleceniach eks-

pertów stwierdza się: „należy spożywać warzywa ze wszystkich podgrup – 

ciemnozielone, czerwone i pomarańczowe, warzywa strączkowe (fasole 

i groch), warzywa skrobiowe i inne, i to niezależnie czy są świeże, goto-

wane, mrożone, w puszkach/słoikach, suszone czy w postaci soków wa-

rzywnych”. Obok warzyw, owoce są dla człowieka podstawowym źródłem błon-

nika, witaminy C, a także potasu, i to zarówno świeże, mrożone, suszone, jak 

i w postaci konserw. W przypadku konserw, np. kompotów, dżemów i innych 

z dodatkiem cukru, należy uważać, aby ten spożywany w ciągu dnia dodany cu-

kier (w tym np. słodycze i ciastka oraz używany do słodzenia kawy czy herbaty) 

nie stanowił więcej niż 10% dziennego zapotrzebowania kalorycznego.  

 

6. Strategie skłaniające konsumentów do zmiany przyzwyczajeń żywieniowych 
W jednym z dokumentów Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego 

stwierdzono, że największym wyzwaniem w profilaktyce chorób układu sercowo-

naczyniowego, które są główną przyczyną zgonów ludzi na świecie, jest opraco-

wanie bardziej skutecznych strategii zmuszających ludzi do zmiany diety (ilo-

ściowo i jakościowo) oraz utrzymanie tej zdrowej diety i prawidłowej masy ciała. 

                                                
33 https://eurekamag.com/ftxt.php?pdf=038900997 
34 Podobnie jak u nas nie dopuszcza się sprzedaży wysokokalorycznych napojów w sklepikach szkol-

nych w USA. 
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Organizacje międzynarodowe takie jak Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnic-

twa (FAO), Unia Europejska35, a także specjalistyczne organizacje i stowarzy-

szenia zainteresowane prewencją chorób dietozależnych poszukują różnych me-

tod dotarcia do konsumentów próbując zmienić ich przyzwyczajenia żywie-

niowe. Zwiększeniem konsumpcji wszelkiego rodzaju produktów żywnościo-

wych zainteresowana jest branża spożywcza. Tysiące reklam promujących spo-

życie niekoniecznie zdrowych produktów skutecznie ogranicza oddziaływanie 

przekazu dotyczącego zwiększenia spożycia ważnych dla ogółu ludności świata 

produktów spożywczych. W mediach, w tym w internecie, brak jest często obiek-

tywnego przekazu, a często są wręcz przekłamania. Na pewno racjonalnym po-

dejściem jest upowszechnienie piramid zdrowego żywienia i talerzy zdrowia 

(w tym interaktywnych piramid skierowanych do dzieci), wprowadzenie obo-

wiązku znakowania żywności przetworzonej z podaniem wartości odżywczej, 

wprowadzenie ograniczeń sprzedaży niektórych artykułów w sklepikach szkol-

nych itp., ale to ciągle zbyt mało. W badaniach przeprowadzonych niedawno 

w Niemczech wykazano, że grupą docelową do której należy szczególnie docie-

rać w kwestiach żywienia powinny być młode, dorosłe osoby. Okazało się bo-

wiem, że są one najmniej zapoznane z zaleceniami dotyczącymi prawidłowej 

masy ciała, zróżnicowanej diety, przygotowania zdrowych posiłków i świado-

mego podejścia do spraw żywienia36. Rzeczą bardzo ważną jest, aby informacje 

były przekazywane przez niezależne organizacje, ze szczególnym uwzględnie-

niem wykorzystania internetu, ale także kampanii promocyjnych.  

W rozdziale dotyczącym pozycji owoców i warzyw oraz ich przetworów 

w diecie człowieka wskazano na konieczność aktualizacji zaleceń żywieniowych 

wraz z rozwojem wiedzy – osoby zainteresowane żywieniem i zachowaniem do-

brego stanu zdrowia powinny więc korzystać z najnowszych materiałów źródło-

wych, a do takich należą między innymi „Normy żywienia dla populacji Polski”, 

opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie i udostępnione 

w grudniu 2017 r. w internecie37. Warto zwrócić uwagę, że normy są przezna-

czone dla osób zdrowych, z uwzględnieniem takich cech jak: wiek, płeć, stan 

fizjologiczny. W normach wielokrotnie podkreśla się znaczenie owoców i wa-

rzyw jako źródło niezbędnych dla ludzkiego organizmu składników odżywczych, 

w tym błonnika pokarmowego. 
  

                                                
35 Przykładem jest „Biała księga na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nad-

wagą i otyłością” oraz „Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie 

białej księgi”. 
36 Bechthold A., Wendt I., Laubach B., Mayerböck C., Oberritter H., Nöthlings U. 2017: 

Consumers’ awareness of food-based dietary guidelines in Germany. https://www.ernaehrungs-

umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-

Umschau/pdfs/pdf_2017/07_17/EU07_2017_WuF_Bechthold_englisch.pdf 
37 Normy żywienia dla populacji Polski, redakcja naukowa prof. Mirosław Jarosz, grudzień 2017 r. 

http://ncez.pl/edukacja-konsumencka/zywnosc-i-zywienie/normy-zywienia-2017 
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7. Załączniki 
 

Załącznik 7.1. Zalecane spożycie grup produktów spożywczych wg WHO w kontek-

ście zapobiegania problemom zdrowia publicznego (http://www.who.int/dietphysica-

lactivity/publications/trs916/download/en/) 
 

Czynnik odżywczy Cel do osiągnięcia* 

Tłuszcz ogółem 15–30% 

Nasycone kwasy tłuszczowe (np. pochodzenia zwierzęcego 

(w tym masło, śmietana) i roślinnego (olej palmowy, kokosowy) 
˂ 10% 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 6–10% 

n-6 wielonienasycone kwasy tłuszczowea 5–8% 

n-3 wielonienasycone kwasy tłuszczoweb 1–2% 

Kwasy tł. trans (zwykle są to utwardzane tłuszcze roślinne) ˂ 1% 

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (np. w oleju z oliwek, oleju 

z nasion słonecznika, w orzechach, awokado i in.) 
z różnicy1 

Węglowodany 55–75%2 

Wolne cukry3 ˂ 10% 

Białko 10–15%4 

Cholesterol ˂ 300 mg na dzień 

Chlorek sodu (sód)5 ˂ 5 g na dzień (˂ 2 g na dzień) 

Owoce i Warzywa ≥ 400 g na dzień 

Błonnik spożywczy z owoców i warzyw oraz pełnoziarnistych 

produktów zbożowych 
> 20 g/dzień6 

Polisacharydy nieskrobiowe (ogółem błonnik spożywczy) > 25 g/dzień 

Wskaźnik masy ciałac (BMI) dla dorosłej populacji powinien wynosić 21–23 kg/m2, ale dla po-

szczególnych osób może wynosić 18,5–24,9 kg/m2. 

Aktywność fizycznac (uwzględnia się ją także w najnowszych piramidach żywieniowych) – nie-

zależnie od wieku dla dobrego zdrowia ludzie o siedzącym trybie życia powinni być aktywni fi-

zycznie przez co najmniej 30 minut (np. szybki marsz). Osoby mające skłonności do otyłości po-

winny przedłużyć aktywność fizyczną (umiarkowaną, a nawet intensywną) do 1 godziny. 

*podano ile energii (w %) powinno pochodzić z danego składnika żywności w stosunku do ogólnego zapotrze-

bowania energetycznego 
1wylicza się jako: całkowity tłuszcz − (nasycone kwasy tłuszczowe + wielonienasycone kwasy tłuszczowe + 

kwasy tłuszczowe trans) 
2odsetek całkowitej energii dostępnej po uwzględnieniu konsumpcji białka i tłuszczu i stąd taki szeroki zakres 
3określenie „cukry wolne” odnosi się do wszystkich monosacharydów i disacharydów dodawanych do żywności 

przez producenta, kucharza czy konsumenta, plus cukry naturalnie obecne w miodzie, syropie i sokach owocowych 
4sugerowany zakres należy rozpatrywać w świetle wspólnych konsultacji ekspertów WHO/FAO/UNU w sprawie białka 

i wymogów dotyczących aminokwasów w odżywianiu ludzi, które odbyły się w Genewie w dniach 9–16 IV 2002 r. 
5sól należy odpowiednio jodować, intensywność jodowania soli zależy od stwierdzonego poziomu spożycia 
sodu i związanego z tym stopniem zaopatrzenia populacji w jod 
6celuloza, ligniny, hemiceluloza, pektyny 
agłównym źródłem są oleje roślinne; kwasy n-6 (np. linolowy) w dużych ilościach występują w oleju z pestek 
winogron i słonecznika, a także oleju kukurydzianym, sojowym, oleju z oliwek, oleju z pestek dyni i innych olejach 
bkwasy tłuszczowe n-3 występują w nielicznych tłuszczach, np. w oleju lnianym, rzepakowym i sojowym, a także 
w orzechach włoskich, w rybach i olejach z ryb 
czalecenia podane w tekście dokumentu WHO; BMI oblicza się dzieląc masę ciała przez podniesiony do kwa-

dratu wzrost osoby w metrach, np. osoba ważąca 75 kg i mierząca 1,75 m ma BMI 24,5 (75/1,752 = 24,49) 
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Dodatkowe informacje i zalecenia WHO w uzupełnieniu do załącznika 7.1 

 

*W nordyckich zaleceniach żywieniowych z 2012 r. (New Nordic Nutrition Recommendations) 

zaleca się, aby spożycie błonnika u osób dorosłych wynosiło przynajmniej 25–35 g/dzień (dla ma-

łych dzieci około ⅓ mniej). 

EFSA natomiast zaleca, aby spożycie błonnika u osób dorosłych wynosiło 25 g/dobę, a u dzieci od 

10 do 21 g/dobę, zależnie od wieku (http://ncez.pl/edukacja-konsumencka/zywnosc-i-zywie-

nie/normy-zywienia-2017) 
  

Wysoce aktywne grupy ludności spożywające duże ilości warzyw, roślin strączkowych, owo-

ców i produktów zbożowych z pełnego ziarna mogą pozyskiwać do 35% energii z tłuszczów 

bez obawy o niezdrowy wzrost masy ciała.  

Ograniczenie spożycia wolnych cukrów przyczynia się do zmniejszenia masy ciała.  

Spożycie wolnych cukrów w napojach przyczynia się do ograniczenia kontroli apetytu i wzrostu 

masy ciała.  

Produkty z pełnego ziarna, owoce i warzywa są preferowanym źródłem polisacharydów 

nieskrobiowych.  

Owoce i warzywa powinny dostarczać > 20 g dziennie tych polisacharydów i > 25 g błonnika*. 

Ziemniaki nie powinny być zaliczane do owoców i warzyw. 
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Załącznik 7.2. Produkty żywnościowe bogate w błonnik i składniki mineralne 
 

Składniki 
odżywcze 

Najwartościowsze źródła błonnika i składników mineralnych w diecie 

Błonnik 
Pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa, owoce, nasiona warzyw strączko-

wych, inne nasiona, orzechy, grzyby, ziemniaki 

Cynk 
Owoce morza, pełnoziarniste produkty zbożowe, mięso (wołowe, cielęcina 

i inne), wątroba, nasiona roślin strączkowych, jajka 

Fosfor 
Wątroba, mięso (różne gatunki), ryby, pełnoziarniste produkty zbożowe, orzechy, 

mleko i jego przetwory, kasza gryczana 

Magnez 

Nasiona warzyw strączkowych, migdały, orzechy, ryby (halibut, tuńczyk, flą-

dra, sola), jogurt, pełnoziarniste produkty zbożowe, kakao, gorzka czekolada, 

niektóre warzywa liściowe i owoce, 

Mangan 
Pełnoziarniste produkty zbożowe, orzechy, nasiona roślin strączkowych, nie-

które warzywa kapustne i korzeniowe 

Miedź Podroby, mięso (różne), owoce morza, kakao, czekolada, orzechy różne 

Potas 

Pełnoziarniste produkty zbożowe (otręby, płatki owsiane), nasiona roślin 

strączkowych, orzechy, owoce i warzywa, ziemniaki, mleko, jogurty, mięso 

(różne gatunki) 

Selen 

Orzechy i różne nasiona (np. dyni), podroby, mięso, owoce morza, ryby, peł-

noziarniste produkty zbożowe (otręby, płatki owsiane, ryż brązowy, kasze nie-

oczyszczone), jaja 

Wapń 
Mleko i jego przetwory, orzechy, produkty zbożowe (z pełnego ziarna), mięso, 

produkty wzbogacone w wapń 

Żelazo Podroby, mięso, orzechy, nasiona roślin strączkowych, ziemniaki, warzywa liściowe 
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Załącznik 7.3. Produkty żywnościowe bogate w witaminy 

 

Wyszczególnienie Najwartościowsze źródła witamin 

Witamina A – retinoidy 

i karotenoidy (a i b) 

Wątroba, podroby, wędliny podrobowe, żółtko jaj, produkty 

wzbogacone, zielone warzywa, pomarańczowe owoce i warzywa 

Witamina B1 (tiamina)  
Pełnoziarniste produkty zbożowe, mięso, orzechy, nasiona roślin 

strączkowych, produkty wzbogacone  

Witamina B2 

(ryboflawina)  

Mięso, podroby, pełnoziarniste produkty zbożowe, ryby, 

migdały, kasza gryczana, mleko i jego przetwory, jaja 

Witamina B3 (niacyna)  
Pełnoziarniste produkty zbożowe, podroby (wątroba), mięso, 

ryby, orzeszki ziemne 

Witamina B6 

(pirydoksyna) 

Pełnoziarniste produkty zbożowe, orzechy włoskie i inne orzechy, 

soja, podroby, ryby, mięso, ziemniaki, nasiona roślin strączkowych 

Witamina C  
Owoce i warzywa, niektóre przetwory z surowców bogatych 

w witaminę C, produkty wzbogacone 

Witamina E  
Pełnoziarniste produkty zbożowe, soja, zielone warzywa, jajka, 

oleje roślinne, orzechy, produkty wzbogacone 

Witamina K Zielone warzywa, nasiona oleiste i oleje roślinne 

Foliany  
Pełnoziarniste produkty zbożowe, podroby, nasiona roślin strącz-

kowych, ciemnozielone warzywa, produkty wzbogacone 

Kw. pantotenowy  

Pełnoziarniste produkty zbożowe, mięso, jaja (żółtko), grzyby 

(shiitake), ryby, sery pleśniowe, orzeszki ziemne i inne, nasiona 

roślin strączkowych 
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Załącznik 7.4. Składniki mineralne i witaminy, których szczególnie ważnym źródłem 
są poniżej wymienione świeże warzywa i owoce 

Potas w owocach: orzechy laskowe, orzechy włoskie, banany, porzeczka czarna, kiwi 

Potas w warzywach: soja, fasola biała, fasolnik, bób dojrzały, groch, ciecierzyca, soczewica, 

pietruszka naciowa, jarmuż, kapusta brukselska, pasternak, pietruszka, kalarepa, dy-

nia, buraki, marchew, brokuły, kalafior zielony, seler korzeniowy 

Magnez w owocach: orzechy laskowe, orzechy włoskie 

Magnez w warzywach: soja, bób, fasola biała, fasolnik, fasola nerkowata, ciecierzyca, 

szpinak, botwinka 

Witamina A w owocach: persymona (kaki), wiśnie, morele 

Witamina A w warzywach: marchew, jarmuż, szpinak i inne warzywa o zielonych li-

ściach (np. sałaty, niektóre kapustne), dynia, papryka czerwona  

Witamina C w owocach: porzeczka czarna, kiwi złociste, kiwi zielone, truskawki, poma-

rańcze, cytryny, ananasy, porzeczki kolorowe, mango, bez czarny, grejpfruty, mandarynki, 

malina, jeżyna, żurawina 
Witamina C w warzywach: papryka, jarmuż, brokuły, kalafior zielony, kapusta brukselska, 

kalarepa, rzepa, szczypiorek, kapusta czerwona, kapusta biała, kalafior biały, groch 

zielony, kapusta pekińska, melon kantalupa, bób niedojrzały, botwina, kapusta włoska, 

szpinak nowozel., szpinak warzywny, brukiew, groch, melon miodowy, pomidory, cu-

kinia, pietruszka korzeniowa, rzodkiewka, fasola szparagowa 

Witamina K w owocach: kiwi zielone, jeżyna, borówka, granaty, winogrona, orzechy laskowe 
Witamina K w warzywach: pietruszka naciowa, jarmuż, szpinak warzywny, botwina, 

szpinak nowozel., rzepa, kapusta bruks., sałata masłowa, sałata rzymska, brokuły, 

kapusta włoska, soja, kapusta pekińska, szparagi, kapusta czerw., rabarbar, groch, pasternak, 

kalafior zielony, kalafior biały, fasola szparagowa, marchew  

Foliany w owocach: orzechy laskowe i włoskie 
Foliany w warzywach: ciecierzyca i wszystkie inne dojrzałe nasiona roślin strączkowych, 

szpinak, jarmuż, sałata rzymska, szczypiorek, pory, kapusty chińskie, papryka słodka 

czerwona, kapusta zwykła, sałaty i inne 

Błonnik w owocach: orzechy laskowe i włoskie, czarny bez, malina, granaty, porzeczki, 

jeżyna, agrest, żurawina; w rozpuszczalny błonnik szczególnie bogate są śliwki, śliwki 

suszone (dla których jest oświadczenia zdrowotne38) oraz figi 

Błonnik w warzywach: groch, bób, fasola nerkowata, biała fasola, fasolnik, ciecierzyca, soja, 

brukselka, pasternak, jarmuż, kalafior i inne 

Uwaga: na żółto zaznaczono zawartość składnika (7,5–15% RWS) zawarte w 100 g produktów, 

na zielono zaznaczono znaczące ilości składników (15–30% RWS) zawarte w 100 g produktów; 

na czerwono zaznaczono ilości składników w granicach 30–100% RWS; na fioletowo zaznaczono bar-

dzo wysokie zawartości, przekraczające dzienne referencyjne wartości spożycia składników odżywczych.  
  

                                                
38 „Suszone śliwki mogą przyczynić się do normalnego funkcjonowania jelit”. 
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Załącznik 7.5. Dopuszczone oświadczenia zdrowotne zgodnie z Rozporządzeniem 
Komisji (UE) Nr 432/2012 dla wybranych składników odżywczych, których głów-

nym źródłem są warzywa i owoce 

 
Foliany przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży, pomagają 

w prawidłowej syntezie aminokwasów, w prawidłowej produkcji krwi, w utrzyma-

niu prawidłowego metabolizmu homocysteiny, w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościo-

wego, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, biorą udział 
w procesie podziału komórek. 

Witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza, po-

maga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych, w zachowaniu zdrowej 
skóry, utrzymaniu prawidłowego widzenia, umożliwia prawidłowe funkcjonowanie 

układu odpornościowego, odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek. 

Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odporno-

ściowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich, pomaga w prawi-

dłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na-
czyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry, zębów, przyczynia się do utrzy-

mania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funk-

cjonowaniu układu nerwowego, utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicz-
nych, prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, w ochronie komórek 

przed stresem oksydacyjnym, regeneracji zredukowanej formy witaminy E, zwiększa 
przyswajanie żelaza, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 

Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, pomaga w utrzyma-

niu zdrowych kości. 

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, do utrzyma-

nia prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w utrzymaniu równowagi 
elektrolitowej, w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, mięśni, w pra-

widłowej syntezie białka, w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, 

zdrowych kości, zdrowych zębów, odgrywa rolę w procesie podziału komórek. 

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, mięśni, pomaga 

w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. 

Pektyny pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Spo-
żywanie pektyn wraz z posiłkiem pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi 

po tym posiłku. 
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Załącznik 7.6. Zalecenia specjalistycznych organizacji dotyczące prewencji chorób 
dietozależnych 

 

Ogólne zalecenia żywieniowe dotyczące spożycia owoców i warzyw 

§ Zgodnie z zaleceniami WHO dorosłe osoby powinny spożywać dziennie 

co najmniej 400 g owoców i warzyw (WHO 2003, 2012). 

§ Według Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego (Perk i in. 

2012) powinno się spożywać 200 g owoców na dzień (2–3 porcje) i 200 g 

warzyw na dzień (także 2–3 porcje).  

§ Niemieckie Stowarzyszenie ds. Żywienia (DGE)39 zaleca, aby osoba doro-

sła spożywała przynajmniej 3 porcje warzyw dziennie o łącznej masie 

400 g i przynajmniej 2 porcje owoców w ilości 250 g.  

WHO 2003: Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Technical report series 916. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/download/en/ 

WHO 2012: Health 2020 – policy framework and strategy. Regional Committee for Europe, 

Sixty-second session, Malta, 10–13 September 2012. http://dataplan.info/img_up-

load/f5416b362b7c89b68743d3448693cc90/health-2020-policy-framework-and-strategy.pdf 

Perk J., G. De Backer, H. Gohlke et al. 2012: European Guidelines on cardiovascular disease pre-

vention in clinical practice (version 2012). European Heart Journal, 1635–1701. DOI: 

10.1093/eurheartj/ehs092. 

Jungvogel A., M. Michel, A. Bechthold, I. Wendt 2016: Die lebensmittelbezogenen Ernährungs-

empfehlungen der DGE. Ernährungs Umschau 8/2016, 474–481. DOI: 10.4455/eu.2016.037. 
  

                                                
39 DGE – Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
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Załącznik 7.7. Zalecenia Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów 

 

Rola owoców i warzyw w chorobach układu sercowo-naczyniowego (CVD) 

§ Spożycie owoców i warzyw ma działanie ochronne na choroby CVD. 

§ Stwierdzono spadek o 4% zgonów wskutek chorób układu sercowo-naczynio-

wego przy spożyciu każdej dodatkowej porcji owoców (odpowiednik 77 g) 

i warzyw (odpowiednik 80 g) dziennie, podczas gdy zgony wskutek wszystkich 

przyczyn nie ulegały dalszemu zmniejszeniu powyżej 5 porcji dziennie. 

§ Przy spożyciu powyżej 5 porcji owoców i warzyw ryzyko udaru zmniejsza się 

o 11% w stosunku, gdy tych porcji jest mniej niż 3. 

§ Składniki odżywcze interesujące z punku widzenia CVD: kwasy tłuszczowe 

(głównie wpływają na poziom lipoprotein), składniki mineralne (wpływają 

głównie na ciśnienie krwi), witaminy i błonnik. 

§ Wykazano, że istnieje odwrotna korelacja pomiędzy poziomem witaminy A i E 

a CVD, ale badania interwencyjne nie potwierdziły tych obserwacji. 

§ Żywność zawierająca roślinne sterole i stanole obniża niekorzystny cholesterol 

(LDL-C) średnio o 10% przy spożyciu 2 g/d. 

§ Potas ma korzystny wpływ – obniża ciśnienie krwi. 

§ Zaleca się spożycie powyżej 200 g owoców dziennie (2–3 porcje). 

§ Zaleca się spożycie więcej niż 200 g warzyw dziennie (2–3 porcje). 

§ Zaleca się spożycie 30 gramów niesolonych orzechów na dobę (wysoka kaloryczność). 

§ Należy zniechęcać do spożycia napojów bezalkoholowych słodzonych cukrem 

i napojów zawierających alkohol. 

§ Zarówno nadwaga, jak i otyłość są związane ze zwiększonym ryzykiem zgo-

nów wskutek CVD i śmiertelności wskutek wszystkich innych przyczyn. 

§ Generalnie, jeśli przestrzega się zasad dotyczących zdrowej diety, nie ma po-

trzeby stosowania suplementów diety. 

 

Źródło: 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. DOI: 

10.1093/eurheartj/ehw106. 
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Załącznik 7.8. Europejski Kodeks Walki z Rakiem wydanie 4: Dieta i nowotwory 

 

Możliwe oddziaływanie owoców i warzyw na ograniczenie ryzyka raka – 

ogólne zalecenia 

Zdrowo się odżywiaj: 

- jedz dużo pełnoziarnistych produktów, nasion roślin strączkowych, warzyw i owoców; 

- ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów (bogatych w cukry lub tłuszcze) 

i unikaj słodkich napojów; 

a ponadto: 

– unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie czerwonego mięsa i produktów 

zawierających duże ilości soli; 

– jeśli pijesz alkohol dowolnego typu, ograniczyć jego spożycie, unikanie alkoholu 

ogranicza ryzyko raka;  

– nie pal, nie używaj jakiejkolwiek formy tytoniu, w pomieszczeniu nie powinno być dymu; 

– podejmij działanie, aby mieć prawidłową masę ciała; 

– w życiu codziennym bądź aktywny fizycznie, ogranicz czas spędzany w pozycji siedzącej. 

Źródło: Norat T. i in. 2015. European Code against Cancer, 4th Edition: Diet and cancer. Cancer 

Epidemiology 39S (2015) S56–S66. https://doi.org/10.1016/j.canep.2014.12.016 
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Załącznik 7.9. Zalecenia Europejskiego Stowarzyszenia Badania Otyłości 

 

Otyłość jest przewlekłą chorobą metaboliczną, wstępem do złego stanu  

zdrowia, jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i śmierci. 

Otyłość i nadciśnienie są ze sobą ściśle związane. 

Należy zwiększyć spożycie warzyw, fasoli, zie-

lonej fasolki, soczewicy, roślin zbożowych, 

niesłodzonych płatków i błonnika. 

Zaleca się unikać żywności zawierającej do-

dany cukier i stałe tłuszcze oraz konsumpcji 

napojów słodzonych cukrem i napojów z do-

datkiem alkoholu. 

Otyłość zabija 

 

Kategoria BMI, kg/m2 

Obliczanie wskaźnika masy ciała 

(BMI – Body Mass Index) 

 

BMI = 
masa ciała  

wzrost2 
 

Niedowaga  < 18,5 

Zdrowa waga  18,5–24,9 

Nadwaga  25,0–29,9 

Otyłość stopień I  30,0–34,9 

Otyłość stopień II 35,0–39,9 

Otyłość stopień III ≥ 40 

Źródło: European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015; 8: 402–424. 

DOI: 10.1159/000442721. 
  



46 

Załącznik 7.10. Opinie na temat zależności pomiędzy spożyciem warzyw i owoców 
a otyłością i cukrzycą 

 

BIAŁA KSIĘGA Komisji Wspólnot Europejskich (KOM(2007)) 279 wskazuje 

na przyczyny przewlekłych dolegliwości, w tym cukrzycy typu 2. 

Główna przyczyna to otyłość. 

Patrz także: Rezolucja PE na temat białej księgi z 25 IX 2008 r. (2007/2285(INI)) 

http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2010-8e-97 
 

 

Spożycie owoców i warzyw nie wiązało się z wyraźnie obniżonym ryzykiem 

cukrzycy typu 2. Jednakże zwiększenie spożycia zielonych warzyw liściastych 

o około 1 porcję dziennie skutkowało istotnym statystycznie obniżeniem ry-

zyka cukrzycy typu 2 o 14%. 

Źródło: The effect of fruit and vegetable intake on the incidence of diabetes. Clinical Dia-

betes, Vol. 29, No 3, 2011, p. 113–115. 
 

 

Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Associa-

tion) zaleca spożycie warzyw i owoców przez osoby cierpiące na cukrzycę, 

jako produktów o wysokiej gęstości odżywczej. 

Źródło: Standards of Medical Care in Diabetes – 2017 

 




	okładka_1
	Strona 1

	PW_3_5_Broszura_6_II_2018 bez lustrzanychA5
	okładka_2
	Strona 1

	okładka_2.pdf
	Strona 1

	okładka_1.pdf
	Strona 1




