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Analiza diety mieszkañców Warszawy na tle diety ogólnokrajowej wykaza³a
w obu przypadkach zbyt du¿y udzia³ t³uszczu, przekraczaj¹cy zalecane normy
o ok. 5-6% w przeliczeniu na jego udzia³ w wartoci energetycznej diety. Niekorzystne z punktu widzenia ¿ywieniowego jest tak¿e zbyt niskie spo¿ycie kwasu
linolenowego przy wysokim udziale kwasu linolowego, jak równie¿ wysokie spo¿ycie cholesterolu oraz izomerów trans kwasów t³uszczowych.

WSTÊP
Na wartoæ biologiczn¹ t³uszczu spo¿ywanego w diecie istotny wp³yw ma rodzaj i forma
izomeryczna zawartych w nim kwasów t³uszczowych. Do zwi¹zków niezbêdnych do prawid³owego rozwoju i funkcjonowania organizmu zaliczamy kwas alfa-linolenowy i linolowy,
których podstawowym ród³em w diecie s¹ oleje oraz margaryny [10]. Jednak w t³uszczach
spo¿ywczych mog¹ wystêpowaæ izomery trans nienasyconych kwasów t³uszczowych, dla
których wykazano niekorzystne dzia³anie zdrowotne. Najwiêksz¹ zawartoci¹ izomerów
trans charakteryzuj¹ siê margaryny kostkowe, t³uszcze piekarskie, kuchenne i sma¿alnicze,
w których produkcji stosowane s¹ t³uszcze uwodornione, natomiast margaryny miêkkie zawieraj¹ niewielkie iloci tych izomerów [2, 4]. Celem niniejszej pracy by³a ocena poziomu
spo¿ycia t³uszczu, kwasów linolenowego i linolowego, izomerów trans oraz cholesterolu
w diecie doros³ych mieszkañców Warszawy w odniesieniu do spo¿ycia krajowego.
MATERIA£ I METODY
Poziom spo¿ycia t³uszczu, wybranych kwasów t³uszczowych, izomerów trans i cholesterolu zosta³ oszacowany na podstawie danych z badañ przeprowadzonych metod¹ 3-dniowego bie¿¹cego
notowania na 409 osobach w 2001/2002 roku oraz w oparciu o dane pochodz¹ce z badañ bud¿etów
gospodarstw domowych GUS z 1998 i 2001 roku. Metoda 3-dniowego bie¿¹cego notowania polega
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na zapisywaniu przez respondentów w ci¹gu 3 dni wszystkich spo¿ytych produktów ¿ywnociowych
i potraw. Badania bud¿etów gospodarstw domowych informuj¹ o iloci zakupionej ¿ywnoci na
osobê w gospodarstwie domowym, nie obejmuj¹ spo¿ycia poza gospodarstwem domowym. W wyniku przeprowadzonych badañ uzyskano dane o wielkoci spo¿ycia produktów spo¿ywczych i potraw,
na których podstawie wyliczono zawartoæ w diecie t³uszczu, kwasu linolenowego i linolowego,
izomerów trans i cholesterolu. W obliczeniach wykorzystano tabele sk³adu i wartoci od¿ywczej
produktów spo¿ywczych i potraw [5] oraz dane literaturowe dotycz¹ce zawartoci izomerów nienasyconych kwasów t³uszczowych w produktach spo¿ywczych [2]. Ze wzglêdu na straty sk³adników
od¿ywczych zachodz¹ce podczas procesów technologicznych dla wiêkszoci sk³adników zastosowano 10% redukcjê poziomu ich spo¿ycia w diecie. W ocenie zgodnoci spo¿ycia z zaleceniami
wykorzystano normy ¿ywienia dla ludnoci Polski opracowane w Instytucie ¯ywnoci i ¯ywienia,
zalecenia opracowane przez organizacjê WHO/FAO w 2003 roku oraz przez International Society
for the Study of Fatty Acids and Lipids w 1999 roku [6, 7, 9].

WYNIKI
Udzia³ t³uszczu w wartoci energetycznej diety mieszkañców Warszawy wynosi³ 36,6%
(90,9 g na osobê dziennie), natomiast w ogólnopolskiej diecie by³ na poziomie 34,6-35,9%
(79,9-81,4 g t³uszczu) (Ryc. 1), co by³o wy¿sze od zalecanych norm [6, 9].
Produktami maj¹cymi najwiêkszy udzia³ w dostarczaniu t³uszczu zarówno w diecie warszawskiej by³y t³uszcze jadalne, które dostarcza³y ³¹cznie ok. 49% t³uszczu, w tym margaryna  16,5%, oleje rolinne  15,3%, mas³o  13,3%, inne t³uszcze zwierzêce  4,2%.
Miêso i przetwory miêsne dostarcza³y 23,9% t³uszczu, mleko i produkty mleczne  14,2%
spo¿ywanego t³uszczu. Pozosta³e produkty, takie jak pieczywo i produkty zbo¿owe, ryby
i przetwory rybne, wyroby cukiernicze, jaja dostarcza³y ³¹cznie 12,2% t³uszczu (Ryc. 2).
W diecie ogólnopolskiej stwierdzono zbli¿one wartoci dotycz¹ce wielkoci spo¿ywanych
sk³adników (t³uszczu, kwasów t³uszczowych, w tym izomerów trans oraz cholesterolu)
z ró¿nych produktów spo¿ywczych.
Spo¿ycie kwasu linolenowego wynosi³o 1,88 g/dzieñ  ok. 0,8% wartoci energetycznej
diety mieszkañców Warszawy oraz 1,46-1,64 g/dzieñ, tj. ok. 0,6-0,7% wartoci energetycznej diety wszystkich mieszkañców Polski (Ryc. 3) i by³o ni¿sze od zalecanego przez International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (2,22 g/dzieñ  1% wartoci ener-
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Ryc. 1. Udzia³ t³uszczu w wartoci energetycznej diety mieszkañców Warszawy i Polski
The contribution of fat in the energetic value of the diet of Warsaw inhabitants in comparison
with Polish diet
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getycznej) [7]. Kwas linolenowy w diecie pochodzi³ g³ównie z t³uszczów jadalnych, które
dostarcza³y 77,8% tego kwasu (oleje rolinne  61%, margaryna  12%, mas³o  3,8%).
Miêso i przetwory miêsne dostarcza³y 15,5% kwasu linolenowego, pieczywo i produkty
zbo¿owe  4,9% (Ryc. 2).
Spo¿ycie kwasu linolowego (Ryc. 3) waha³o siê od 9,86 g/dzieñ (ok. 4,1% wartoci
energetycznej) w diecie mieszkañców Warszawy do 11,29-12,14 g/dzieñ (ok. 5,0-5,4%
wartoci energetycznej) w diecie ogólnokrajowej i by³o znacznie wy¿sze od zalecanego
przez ISSFAL (4,44 g/dzieñ  2% wartoci energetycznej) [7]. Podstawowym ród³em kwasu
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Ryc. 2. ród³a t³uszczu, kwasów t³uszczowych (linolenowego i linolowego), izomerów trans oraz
cholesterolu w przeciêtnej diecie mieszkañców Warszawy
The sources of fat, fatty acids (linoleic and linolenic), trans isomers and cholesterol in the
average diet of Warsaw inhabitants
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Ryc. 3. Spo¿ycie kwasu linolenowego, linolowego i izomerów trans w diecie mieszkañców Warszawy
i Polski
The intake of linoleic, linolenic acids and trans isomers in Warsaw and Polish diet
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Ryc. 4. Spo¿ycie cholesterolu w diecie mieszkañców Warszawy i Polski
The intake of cholesterol in Warsaw and Polish diet

linolowego w krajowej i warszawskiej diecie by³y t³uszcze jadalne, które dostarcza³y ok.
70% tego kwasu (oleje rolinne  37,1%, margaryna  29,9%). Kwas linolowy w diecie
pochodzi³ tak¿e z miêsa i przetworów miêsnych (15,6%), pieczywa i produktów zbo¿owych (12,8%) (Ryc. 2).
Spo¿ycie izomerów trans kwasów t³uszczowych (Ryc. 3), bez uwzglêdniania sprzê¿onych dienów kwasu linolowego (CLA), by³o znacznie wy¿sze w diecie mieszkañców Warszawy (2,76 g/dzieñ  ok. 1% wartoci energetycznej diety) ni¿ w diecie ogólnokrajowej
(1,00-1,01 g/dzieñ  ok. 0,4% wartoci energetycznej diety), podczas gdy w zaleceniach
podane jest, ¿e ich udzia³ nie powinien przekraczaæ 1% wartoci energetycznej diety (2 g/
dzieñ) [6, 7]. Izomery trans nienasyconych kwasów t³uszczowych pochodzi³y w diecie g³ównie z t³uszczów jadalnych i wyrobów cukierniczych, które dostarcza³y ³¹cznie 86,2% tych
kwasów. Inne produkty dostarcza³y mniejszych iloci tych kwasów: mleko i produkty mleczne
 8,4%, miêso i przetwory miêsne  3,1%, pieczywo i produkty zbo¿owe  2,1% (Ryc. 2).
Spo¿ycie cholesterolu w diecie mieszkañców Warszawy wynosi³o 352 mg, natomiast
w diecie ogólnokrajowej  341-345 mg (Ryc. 4), podczas gdy jego zawartoæ powinna byæ
nie wiêksza ni¿ 300 mg/dzieñ [6]. Cholesterol w diecie pochodzi³ g³ównie z miêsa i przetworów miêsnych (36,4%) oraz jaj (32,4%). Mleko i produkty mleczne dostarcza³y 13,5%
tego sk³adnika, t³uszcze jadalne pochodzenia zwierzêcego  11,6%, natomiast pozosta³e
produkty, takie jak wyroby cukiernicze, pieczywo i produkty zbo¿owe oraz ryby i ich przetwory dostarcza³y ³¹cznie ok. 5,3% cholesterolu (Ryc. 2).
DYSKUSJA
Udzia³ t³uszczu w diecie mieszkañców Warszawy oraz w diecie ogólnokrajowej by³ znacznie wy¿szy od zaleceñ Instytutu ¯ywnoci i ¯ywienia oraz WHO/FAO, w których podano,
¿e t³uszcz powinien dostarczaæ nie wiêcej ni¿ 30% ogó³u energii w dziennej racji pokarmowej [6, 9]. Zbyt du¿y udzia³ t³uszczu w diecie wynika³ z wysokiego spo¿ycia produktów
sma¿onych na t³uszczach, dodawania t³uszczów do potraw oraz nadmiernego stosowana
t³uszczów do smarowania pieczywa, jak równie¿ spo¿ywania miêsa, wêdlin i przetworów
mlecznych o du¿ej zawartoci t³uszczu.
W diecie mieszkañców Polski (w tym równie¿ mieszkañców Warszawy) stwierdzono
zbyt niskie spo¿ycie kwasu linolenowego przy wysokim udziale kwasu linolowego, co jest
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zjawiskiem niekorzystnym, poniewa¿ ma wp³yw na zachwianie proporcji kwasów t³uszczowych omega-6 do omega-3. Wynika³o to z nadmiernego spo¿ycia produktów sma¿onych na
olejach oraz stosowania margaryn do smarowania pieczywa, bogatych w kwas linolowy,
a ubogich w kwas linolenowy, m. in. oleju s³onecznikowego i sojowego.
W badaniach diety mieszkañców Warszawy stwierdzono zbli¿one spo¿ycie izomerów
trans do poziomu tych kwasów (2,8 g/dzieñ) uzyskanego w pracy Daniewskiego i wsp. [3],
natomiast wyliczone na podstawie danych z 1995 roku spo¿ycie izomerów trans w diecie
by³o wy¿sze i wynosi³o 3,3 g/dzieñ [1]. Spo¿ycie izomerów trans w diecie ogólnokrajowej,
bez uwzglêdniania spo¿ycia w zak³adach ¿ywienia zbiorowego, by³o na poziomie 1,001,01 g/dzieñ (ok. 0,4% wartoci energetycznej diety) i nie przekracza³o maksymalnych zalecanych iloci [6, 7]. W badaniach w³asnych stwierdzono wysokie spo¿ycie cholesterolu
w diecie mieszkañców Warszawy (352 mg) i w diecie ogólnopolskiej (341-345 mg), które
wynika³o ze zbyt du¿ego spo¿ycia miêsa, przetworów miêsnych oraz jaj. Dane te by³y zbli¿one do wyników badañ opisanych przez Wakiewicz [8].
WNIOSKI
1. Zaobserwowano zbyt du¿y, przekraczaj¹cy zalecane normy (30%), udzia³ t³uszczu
w wartoci energetycznej, zarówno diety mieszkañców Warszawy (36,6%) jak i diety ogólnokrajowej (34,6-35,9%).
2. W obu badanych dietach (warszawskiej oraz ogólnopolskiej), stwierdzono niekorzystne
proporcje w spo¿yciu kwasu linolenowego (zbyt niskie od zalecanego) i linolowego (przekraczaj¹ce zalecane iloci).
3. Spo¿ycie izomerów trans kwasów t³uszczowych w diecie mieszkañców Warszawy
by³o wy¿sze od dopuszczalnych norm, co wynika³o ze zbyt du¿ego spo¿ycia margaryn
i t³uszczów utwardzonych. W diecie ogólnokrajowej (nie uwzglêdniaj¹c spo¿ywanej ¿ywnoci w zak³adach ¿ywienia zbiorowego), spo¿ycie izomerów trans kwasów t³uszczowych
nie przekracza³o maksymalnych dopuszczalnych iloci.
4. Wysokie spo¿ycie cholesterolu (352 mg w diecie mieszkañców Warszawy oraz 341345 mg w diecie ogólnopolskiej), przewy¿szaj¹ce zalecane normy (300 mg dziennie), wynika³o ze zbyt du¿ego udzia³u w diecie miêsa i przetworów miêsnych oraz jaj.
5. Nale¿y d¹¿yæ do obni¿enia udzia³u t³uszczów w diecie, w szczególnoci t³uszczów
utwardzonych, zastêpuj¹c je olejami bogatymi w kwas alfa-linolenowy (np. rzepakowym).
Korzystnym by³oby spo¿ywanie wiêkszej iloci ryb, unikanie spo¿ywania t³ustych asortymentów miês i wêdlin oraz spo¿ywanie przetworów mleczarskich o obni¿onej zawartoci
t³uszczu.
E . D y b k o w s k a , F.  w i d e r s k i , B . Wa s z k i e w i c z - R o b a k
THE COMPARISON OF FAT, TRANS ISOMERS AND CHOLESTEROL INTAKE
IN THE DIET OF WARSAW INHABITANTS IN RELATION TO POLISH FOOD RATION
Summary
The aim of the study was to establish the intake level of fat, linolenic and linoleic acids, trans fatty
acids and cholesterol in an average diet of Warsaw adult inhabitants in comparison with the Polish
diet. The intake of nutrients in an average diet of Warsaw adult inhabitants was estimated based on
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research data gathered using three-day dietary records in 2001/2002 as well as the research results of
household budgets, elaborated by the Central Statistical Office in 1998 and 2001. Excessive consumption of fats in the diet resulted from high consumption of fried products, adding fat to dishes
and the consumption of high-fat milk and meat products. Moreover, a low consumption of linolenic
acid and a high participation of linoleic acid was proved in the diet. Excessive consumption of
linoleic acid was the result of high consumption of oil fried products and using margarines for
spreading. The intake of trans fatty acids in Warsaw diet was higher than recommended as a result of
high great consumption of margarines and hydrogenated fat, while the intake of trans fatty acids in
Polish diet did not exceed maximum recommended amount. Excessive level of cholesterol in the diet
was the result of high consumption of meat, meat products and eggs. The results indicate that it is
necessary to decrease the intake of fat in the diet, especially hydrogenated fat, and replace them with
oil rich in alpha-linolenic acid, e.g. rape oil as well as consume more sea fish and fish products. It is
recommended that high fat meat and meat products should be replaced with the lean ones and that
low-fat milk and milk products should be consumed.
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