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W pracy oceniono niektóre zachowania i preferencje ¿ywieniowe m³odzie¿y
w okresie adolescencji. Badaniem objêto 165 dziewcz¹t i 123 ch³opców w wieku
14-18 lat. Analizê sposobu ¿ywienia siê m³odzie¿y przeprowadzono w oparciu
o kryteria jakociowe.

WSTÊP
Sposób ¿ywienia i jakoæ zdrowotna ¿ywnoci wywieraj¹ istotny wp³yw na potencja³
zdrowotny cz³owieka, a u dzieci i m³odzie¿y dodatkowo okrelaj¹ mo¿liwoci rozwoju somatycznego [3, 8, 9, 11, 12]. Wa¿nym aspektem pozostaje równie¿ to, i¿ w okresie dzieciñstwa i m³odoci kszta³tuj¹ siê nawyki, które wyznaczaæ bêd¹ zachowania zdrowotne, w tym
sposób od¿ywiania siê w wieku dojrza³ym.
Obecne w pismiennictwie doniesienia o licznie rozpowszechnionych b³êdach ¿ywieniowych w populacji m³odzie¿y polskiej sta³y siê przes³ank¹ do podjêcia prezentowanych badañ [1, 2, 5, 6, 7, 10]. Analiza i diagnoza sposobu od¿ywiania siê m³odzie¿y szkolnej
ukazuje bowiem potencjalne obszary oddzia³ywañ edukacyjnych, s³u¿¹ce kszta³towaniu siê
pozytywnej postawy wobec prawid³owego od¿ywiania siê i racjonalizacji wyborów ¿ywieniowych w tym rodowisku.
Celem niniejszych badañ by³a próba charakterystyki zwyczajowego sposobu od¿ywiania siê m³odzie¿y w okresie adolescencji, poprzez okrelenie stopnia realizacji zaleceñ ¿ywieniowych oraz wskazanie na najczêciej pope³niane przezeñ b³êdy ¿ywieniowe.
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MATERIA£ I METODYKA
Anonimowe i dobrowolne badania ankietowe przeprowadzono w lipcu 2003 roku w Olsztynie
wród m³odzie¿y uczestnicz¹cej w wakacyjnym obozie sportowym. Eksploracj¹ objêto 165 dziewcz¹t i 123 ch³opców w wieku 14-18 lat. Ponad po³owa badanych (53,1%) pochodzi³a z miast wojewódzkich, 36,5% z miast powiatowych, a 10,4% z mniejszych orodków.
W badaniach wykorzystano kwestionariusz autorskiej ankiety, w której uwzglêdniono pytania
o regularnoæ od¿ywiania siê oraz czêstoæ konsumpcji niektórych grup produktów spo¿ywczych
(w tym ryb, owoców i warzyw, wyrobów cukierniczych i fast food) a tak¿e poziom preferencji
w zwyczajowej diecie podstawowych srodków spo¿ywczych; okrelono tak¿e wskaniki BMI badanych. Porównania miêdzygrupowe (dziewczêta/ch³opcy) przeprowadzono z zastosowaniem statystycznego testu frakcji U [4].

WYNIKI BADAÑ
W tabeli I przedstawiono dane w zakresie liczby posi³ków i regularnoci ich spo¿ywania
wród m³odzie¿y. W badanej próbie dominuj¹, stanowi¹c blisko po³owy badanych, jednostki deklaruj¹ce 3 posi³ki w ci¹gu doby. Zarazem dziewczêta istotnie czêciej spo¿ywaj¹ 1-2
(p<0,001), a znamiennie rzadziej 4-5 posi³ków w ci¹gu dnia (p<0,01). Tak¿e wród ch³opców czêstszym jest nawyk regularnego podjadania miêdzy g³ównymi posi³kami (p<0,001).
Wród badanych najliczniej reprezentowana jest grupa o ograniczonej regularnoci od¿ywiania siê, natomiast zdecydowan¹ regularnoæ w spo¿ywaniu posi³ków istotnie czêciej
deklaruj¹ ch³opcy (p<0,001).
W tabeli II zestawiono dane liczbowe charakteryzuj¹ce ostatni posi³ek m³odzie¿y w ci¹gu dnia. Wiêkszoæ badanych (58,2% dziewcz¹t i 56,1% ch³opców) kolacjê spo¿ywa miêdzy godzin¹ 20. a 21. Jednoczenie w godzinach do 17 do 19. spo¿ywa j¹ istotnie wiêcej
dziewcz¹t (32,7%) ni¿ ch³opców (17,1%) (p<0,01), natomiast po godzinie 22. istotnie wiêTa b e l a I .

Liczba i regularnoæ posi³ków spo¿ywanych przez m³odzie¿
A number and reularity of meals taken by the youths
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Charakterystyka kolacji spo¿ywanych przez badanych
Characteristic of suppers consumed by the tested persons

.DWHJRULHEDGDZF]H
±
3RUDVSR \ZDQLDNRODFML
±
 JRG]LQD 
LSy QLHM
WDN
ZLDGRPDNRQWUROD
QLJG\
HQHUJHW\F]QR FLNRODFML
F]DVHP
.RODFMDMDNRQDMREILWV]\SRVLáHNZFL JXGQLD

']LHZF] WD  
 

 

 



&KáRSF\  








Ró¿nice statystycznie istotne pomiêdzy dziewczêtami i ch³opcami przy: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

cej ch³opców (p<0,001). Tak¿e ch³opcy dwukrotnie czêciej deklaruj¹ zdecydowany brak
kontroli nad wartoci¹ kaloryczn¹ kolacji (p<0,5). Niezale¿nie od p³ci, blisko co 5. badany
zg³asza, i¿ kolacja stanowi posi³ek najbardziej obfity, o najwy¿szej wartoci energetycznej
w ci¹gu dnia.
Czêstoæ konsumpcji niektórych produktów zalecanych w racjonalnej diecie zilustrowano w tabeli III. Mniej ni¿ 40% ogó³u badanych ryby spo¿ywa 1 raz w ci¹gu tygodnia,
a nieco ponad po³owa próby deklaruje ni¿sz¹ czêstoæ ich konsumpcji. Kilka razy dziennie
natomiast produkty z grupy owoców i warzyw spo¿ywa 2/3 dziewcz¹t i po³owa ch³opców.
Jednoczenie dziewczêta czêciej deklaruj¹ niewystarczaj¹c¹ czêstoæ uwzglêdniania tych
rodków w jad³ospisach (p<0,01).
Rozpowszechnienie wród m³odzie¿y produktów spo¿ywczych niekorzystnych dla zdrowia przedstawiono w tabeli IV. Z zestawionych danych wynika, i¿ produkty typu fast food
spo¿ywa 88,5% dziewcz¹t oraz 90,3% ch³opców, przy czym wiêksza ich konsumpcja czêciej dotyczy ch³opców (p<0,001). Ich tak¿e cechuje wy¿sza sk³onnoæ do spo¿ywania
wyrobów cukierniczych; codzienn¹ konsumpcjê rodków z tej grupy istotnie czêciej deTa b e l a I I I .

Czêstoæ konsumpcji niektórych produktów spo¿ywczych korzystnych dla zdrowia
The frequency of consumption of some food products which are health profitable
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Czêstoæ konsumpcji niektórych produktów spo¿ywczych niekorzystnych dla zdrowia
The frequency of consumption of some food products which are health unfavourable
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klaruj¹ ch³opcy (36,6%) ni¿ dziewczêta (20,0%) (p<0,01). Jednoczenie 7,3% dziewcz¹t
zdecydowanie unika owych produktów.
W tabeli V przedstawiono poziom preferencji niektórych produktów spo¿ywczych wród
m³odzie¿y. W grupie dziewcz¹t najwy¿sze wskaniki preferencji dotycz¹ owoców i warzyw
(odpowiednio: 100% i 96,4% wskazañ) oraz niskot³uszczowych produktów mlecznych
(78,2%) i bia³ego miêsa (76,4%). Produktami najrzadziej wskazywanymi przez dziewczêta
s¹ podroby oraz t³uste czerwone miêso (14,5%). Z przedstawionej listy produktów ch³opcy
Ta b e l a V.

Poziom preferencji niektórych grup produktów spo¿ywczych wród m³odzie¿y
The level of preference for some groups of food products among the youths
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w najwy¿szym stopniu preferuj¹ natomiast: owoce (97,6%), miêso drobiowe (82,9%), warzywa i chude produkty mleczne (78,0%) oraz jaja (75,8%), a tak¿e t³uste mleko i jego
przetwory (75,6% wskazañ). Analiza porównawcza preferencji pokarmowych w zale¿noci
od p³ci wskazuje, i¿ dziewczêta znamiennie rzadziej preferuj¹ t³uste mleko i jego przetwory, podroby, czerwone miêso (p<0,001) i jaja (p<0,01), czêciej natomiast ni¿ ch³opcy wybieraj¹ warzywa (p<0,001).
Ta b e l a V I .

Rozk³ad wartoci wskanika BMI w badanej grupie
The distribution of index value of BMI in the tested group
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Rozk³ad wartoci wskanika BMI w badanej próbie przedstawiono w tabeli VI. Z zestawionych danych liczbowych wynika, i¿ najwiêcej badanych znajduje siê w zakresie normowagi, zgodnie z interpretacj¹ WHO, która czêciej w³aciwa jest dla ch³opców (p<0,001);
dziewczêta za czêciej wykazuj¹ normowagê w zakresie wartoci obni¿onych, tj. 18,519,9 (p<0,01). Niedowaga jest istotnie czêstsza wród dziewcz¹t (16,4%) ni¿ ch³opców
(4,9%) (p<0,001); problem nadwagi natomiast dotyczy 5,5% dziewcz¹t i 9,8% ch³opców.
DYSKUSJA
Z przedstawionych badañ w³asnych wynika, i¿ m³odzie¿ w wieku 14-18 lat w ograniczonym stopniu realizuje zalecenia racjonalnego od¿ywiania siê. Za diagnostyczne mo¿na uznaæ,
i¿ 20% dziewcz¹t spo¿ywa niewystarczajac¹ liczbê posi³ków w ci¹gu dnia (1-2), oko³o
20% ogó³u badanych deklaruje zdecydowan¹ nieregularnoæ od¿ywiania siê, 9,1% dziewcz¹t i 26,8% ch³opców deklaruje bardzo póne spo¿ywanie kolacji, a dla blisko 20% próby
jest ona najbardziej obfitym posi³kiem w ci¹gu dnia. Stwierdzono równie¿ ograniczone
rozpowszechnienie konsumpcji ryb, gdy¿ 58,2% dziewcz¹t i 48,8% ch³opców spo¿ywa je
rzadziej ni¿ 1 raz w tygodniu. Ponadto, 11% dziewcz¹t nie uwzglêdnia owoców i warzyw
w codziennych jad³ospisach a 14,7% ch³opców zg³asza czêst¹ konsumpcjê produktów typu
fast food. Niekorzystnym nawykiem codziennego spo¿ywania s³odyczy i wyrobów cukierniczych objêtych jest 20% dziewcz¹t i a¿ 36,6% ch³opców w badanej próbie.
Analiza porównawcza sposobu od¿ywiania siê dziewcz¹t i ch³opców dowodzi, i¿ p³eæ
ró¿nicuje niektóre nawyki ¿ywieniowe w tej grupie wieku. Na uwagê zas³uguje, i¿ ch³opcy
od¿ywiaj¹ siê z wiêksz¹ regularnoci¹ i znamiennie czêciej deklaruj¹ prawid³ow¹ (4-5)
liczbê posi³ków w ci¹gu dnia. Dziewczêta natomiast czêciej dbaj¹ o wczesn¹ porê spo¿ywania kolacji i rzadziej nie kontroluj¹ jej wartoci kalorycznej. P³eæ znamiennie ró¿nicuje
równie¿ czêstoæ konsumpcji niektórych produktów spo¿ywczych, i tak, ch³opcy czêciej
deklaruj¹ czêste siêganie po rodki typu fast food oraz wyroby cukiernicze.
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Badanie preferencji ¿ywieniowych wskazuje na istnienie korzystnych tendencji, zw³aszcza wród dziewcz¹t, do ograniczania produktów stanowi¹cych bogate ród³o kwasów t³uszczowych nasyconych i cholesterolu (t³uste produkty mleczne, czerwone miêso oraz podroby). Niepokoj¹c¹ jest natomiast stosunkowo wysoka preferencja w odniesieniu do wyrobów cukierniczych (oko³o 60% badanych) a tak¿e bardzo ograniczona w stosunku do kasz
(oko³o1/3 próby).
Analiza stanu od¿ywienia m³odzie¿y w oparciu o wskanik BMI pozwala na stwierdzenie normowagi jako wystêpuj¹cej wród m³odzie¿y najczêciej, nale¿y jednak zauwa¿yæ
równie¿, i¿ rednio co 6. uczennica wykazuje niedowagê, a co 10. uczeñ posiada nadwagê.
Rezultaty badañ w³asnych wskazuj¹ce na licznie rozpowszechnione b³êdy ¿ywieniowe
wród m³odzie¿y szkolnej w wieku dojrzewania koresponduj¹ z wynikami badañ innych
autorów. Badania zachowañ zdrowotnych m³odzie¿y szkolnej w Polsce w wieku 11-15 lat
prowadzone pod auspicjami WHO przez zespó³ Woynarowskiej w latach 90. wykaza³y, i¿
wród produktów niezbêdnych dla zdrowia za zadowalaj¹ce uznaæ mo¿na jedynie spo¿ycie
owoców; natomiast oko³o 60-70% badanych nie spo¿ywa³o codziennie warzyw i ciemnego
pieczywa, a 41% mleka. Oko³o 40% spo¿ywa³o czêsto, tj. codziennie s³odycze i s³odkie
napoje gazowane; prawie co 3. nastolatek zjada³ codzienne chipsy, a co 10. inne produkty
fast food [10]. Podobnie, badania Je¿ewskiej-Zychowicz i £yszkowskiej [5] wród m³odzie¿y w wieku 13-15 lat wykaza³y negatywne zachowania ¿ywieniowe, polegaj¹ce na zbyt
ma³ej czêstotliwoci spo¿ywania mleka i przetworów mlecznych, zbyt du¿ej czêstoci spo¿ywania s³odyczy oraz niezadowalaj¹cej regularnoci spo¿ywania posi³ków, szczególnie
za II niadania.
Równie¿ badania zachowañ ¿ywieniowych m³odzie¿y gimnazjalnej z Warszawy wykaza³y sporo nieprawid³owoci, w tym nieregularne spo¿ywanie posi³ków, zbyt rzadkie spo¿ywanie mleka i jego przetworów oraz ryb, zbyt czêste natomiast jadanie produktów ma³o
wartociowych, w tym produktów typu fast food reklamowanych w rodkach masowego
przekazu; wród nawyków pozytywnych stwierdzono spo¿ywanie ¿ywnoci o du¿ych walorach ¿ywieniowych i prozdrowotnych, takich jak owoce, soki owocowe i warzywne oraz
napoje mleczne fermentowane [6]. Badania zachowañ ¿ywieniowych m³odzie¿y LO w Nowym S¹czu dowiod³y istnienia licznych b³êdów, w tym niskiego spo¿ycia produktów nabia³owych, ryb i razowego pieczywa, wysokie za spo¿ycie s³odyczy i wyrobów cukierniczych
[1]. Podobne ustalenia wynikaj¹ z badañ nawyków ¿ywieniowych m³odzie¿y licealnej
w Krakowie [2]. Z kolei badania £epeckiej i wsp. [7] w rodowisku m³odzie¿y w wieku 1517 lat wykaza³y nieprawid³owoci w zakresie jakoci posi³ków, przerw miêdzy nimi i ich
regularnoci.
Opisane nieprawid³owoci w sposobie ¿ywienia siê m³odzie¿y w okresie adolescencji
mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na przebieg procesów rozwojowych, a ich utrwalenie siê mo¿e
zwiêkszaæ ryzyko powstawania schorzeñ dietozale¿nych w wieku póniejszym. Modyfikacja nawyków ¿ywieniowych m³odych ludzi wymaga wspó³dzia³ania ich samych oraz rodowiska wychowawczego szko³y i rodziny.
WNIOSKI
1. Wyniki badañ, stwierdzaj¹c rozpowszechnienie b³êdów ¿ywieniowych, wskazuj¹ na
potrzebê monitorowania sposobu ¿ywienia siê m³odzie¿y w okresie dojrzewania.
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2. Problematyka higieny ¿ywienia winna zajmowaæ wa¿ne miejsce w edukacji zdrowotnej m³odzie¿y szkolnej.
3. Czynnikiem ró¿nicuj¹cym niektóre zachowania ¿ywieniowe m³odzie¿y oraz stan od¿ywienia jest p³eæ badanych.
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CHARACTERISTIC OF THE WAYS OF NOURISHMENT AMONG
THE YOUTHS OF 14-18 YEARS OLD
Summary
The subject of this work is to analyse means of nourishment and feeding preferences among the
youths at the age of adolescence. The research comprises 165 girls and 123 boys. The results gathered in this work show the limited achievement of recommended racional nourishment among the
youths of 1418 years old. The dissemination of feeding errors indicates the necessity to monitor the
ways of nourishment in this group of young people.
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