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Za pomoc¹ ankiety oceniono wiedzê ¿ywieniow¹, styl ¿ycia oraz spo¿ycie
grup produktów w racjach pokarmowych studentek (n=274) i studentów (n=123)
I roku Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. W badanej grupie studentów wykazano niski poziom wiedzy w zakresie racjonalnego ¿ywienia i zdrowego stylu ¿ycia
oraz nieprawid³owe spo¿ycie poszczególnych grup produktów.
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WSTÊP
Studenci tworz¹ specyficzne rodowisko, podatne i otwarte na wszelkie nowoci i zmiany. Sposób ich od¿ywiania uzale¿niony jest nie tylko od sytuacji materialnej, miejsca zamieszkania, nieregularnego trybu ¿ycia spowodowanego rozk³adem zajêæ na uczelni, ale
tak¿e od istniej¹cych stresów i na³ogów [14, 22].
Niew¹tpliwy wp³yw na zachowania zdrowotne oraz styl ¿ycia m³odzie¿y akademickiej
maj¹ tradycje ¿ywieniowe nabyte w dzieciñstwie i okresie wczesnej m³odoci. Studenci
mieszkaj¹cy w domach rodzinnych kontynuuj¹ utrwalony w rodzinie sposób ¿ywienia, który wg W¹do³owskiej i Cichonia [23] charakteryzuje siê wiêksz¹ czêstoci¹ spo¿ywania niektórych produktów oraz bardziej racjonalnymi zwyczajami ¿ywieniowymi. M³odzie¿ akademicka zmieniaj¹ca miejsce zamieszkania na dom studencki lub stancjê, zmuszona jest
samodzielnie przygotowywaæ posi³ki. Ich sposób ¿ywienia cechuje siê ca³kowit¹ dowolnoci¹ w doborze potraw, wynikaj¹c¹ z indywidualnych upodobañ, nawyków wyniesionych
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z domu rodzinnego, a tak¿e mo¿liwoci finansowych [12]. Tryb ¿ycia, jaki prowadz¹ studenci oraz sam fakt mieszkania poza domem rodzinnym czêsto nie sprzyjaj¹ przestrzeganiu
zasad prawid³owego ¿ywienia. Na sposób mylenia i zachowania m³odych ludzi oddzia³ywaj¹ równie¿ silnie mass media [7, 21]. M³odzie¿ akademicka wykazuje na ogó³ nisk¹
aktywnoæ fizyczn¹; dodatkowo stwierdza siê nieprawid³ow¹ postawê podczas np. nauki,
siedzenia przy komputerze, czego konsekwencj¹ s¹ obserwowane wród studentów wady
postawy
Celem niniejszej pracy by³a ocena wiedzy ¿ywieniowej, stylu ¿ycia i spo¿ycia grup produktów w grupie studentów I roku Akademii Rolniczej we Wroc³awiu w aspekcie zagro¿eñ
zdrowotnych.
MATERIA£ I METODY
W latach 2004-2005 dokonano oceny sposobu ¿ywienia 274 studentek i 123 studentów bior¹cych
udzia³ w corocznych badaniach wad postawy wszystkich studentów I roku Akademii Rolniczej. Przeprowadzono trzykrotne indywidualne wywiady o spo¿yciu z ostatnich 24 godzin poprzedzaj¹cych
badanie, wykorzystuj¹c opracowany w Instytucie ¯ywnoci i ¯ywienia w Warszawie Album fotografii produktów i potraw [16]. Ogó³em otrzymano 822 wywiady ¿ywieniowe studentek i 369 wywiadów studentów.
W ankiecie zebrano dane personalne, informacje o stopniu aktywnoci fizycznej oraz pytania,
dotycz¹ce poziomu wiedzy ¿ywieniowej badanych osób; uwzglêdniono tak¿e ocenê preferencji ¿ywieniowych i upodobañ smakowych studentów, czêstotliwoæ spo¿ywania grup produktów ¿ywnociowych, a tak¿e czêstotliwoæ stosowania u¿ywek.
Spo¿ycie grup produktów w racjach badanych studentów wyra¿ono uwzglêdniaj¹c 9 g³ównych
grup produktów. Do obliczeñ wykorzystano program komputerowy Dietetyk z w³asn¹ baz¹ danych opracowan¹ na podstawie tabel wartoci od¿ywczej pod redakcj¹ Kunachowicz [8]. Dane
o spo¿yciu grup produktów jako % realizacji modelowych racji pokarmowych dla kobiet i mê¿czyzn
w wieku 19-25 lat [20], przedstawiono na Rycinie 1. Ponadto wszystkie racje pokarmowe podzielono na frakcje procentowej realizacji zaleceñ na grupy produktów, uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce przedzia³y: 0-30%, 30-50%, 50-70%, 70-90%, 90-110%, 110-130% i powy¿ej 130%.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W przeprowadzonej wród studentów ankiecie zamieszczono pytania dotycz¹ce wiedzy
m.in. na temat chorób cywilizacyjnych, indywidualnego zapotrzebowania na energiê a tak¿e najlepszych róde³ ¿ywieniowych niektórych sk³adników pokarmowych. Oko³o 53,7%
studentek i 51,2% studentów prawid³owo zaznaczy³o schorzenia zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Jedynie oko³o 46,3% studentek i 38,9% studentów udzieli³o poprawnych odpowiedzi dotycz¹cych róde³ witaminy C, pe³nowartociowego bia³ka i t³uszczów. W³aciwej odpowiedzi na pytanie Jakie jest Twoje ca³odzienne zapotrzebowanie na energiê?
udzieli³o 65,4% kobiet i 67,5% mê¿czyzn. Ogólnie uzyskane odpowiedzi, wiadcz¹ o niskim poziomie wiedzy ¿ywieniowej badanych studentów.
Uprawianie sportu poza zajêciami na uczelni deklarowa³o 30,9% studentek i 64,7% studentów. Brak ruchu i aktywnoci fizycznej sprzyja gromadzeniu siê zapasów energetycznych w postaci tkanki t³uszczowej. Dodatkowo siedz¹cy tryb ¿ycia studentów powoduje
przeci¹¿enia struktur nonych krêgos³upa, wp³ywaj¹c na jego wydolnoæ i kszta³towanie
sylwetki.
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W badaniu obejmuj¹cym 482 osoby w wieku 18-25 lat ze S³owenii stwierdzono, ¿e oko³o 13,1% badanych nie wykazywa³o ¿adnej rekreacyjnej aktywnoci fizycznej, a codzienne
uprawianie sportu deklarowa³o oko³o 17,8% grupy [6].
Na pytanie czy pijesz alkohol, 82,3% badanych studentów z Wroc³awia odpowiedzia³o
tak. Najczêciej konsumowanym alkoholem by³o piwo. Oko³o 27,4% kobiet pi³o 1-2 piwa
tygodniowo, a 3,6% badanych studentek spo¿ywa³o 3-5 piw tygodniowo. Oko³o 52,9%
studentów pi³o 1-2 piwa tygodniowo, a 3-5 piw na tydzieñ - 17,6% mê¿czyzn. Oko³o 82,8%
studentek i 76,9% studentów deklarowa³o, ¿e nie pali papierosów. Pozostali ankietowani
palili papierosy (75 osób  47 studentek i 28 studentów). Od 1-3 sztuk papierosów dziennie
wypala³o 30 studentek i 18 studentów. W grupie osób pal¹cych 4-6 sztuk papierosów dziennie by³o 11 studentek i 10 studentów. Powy¿ej 8 papierosów dziennie wypala³o 6 studentek.
¯aden ze studentów nie deklarowa³ palenia powy¿ej 8 sztuk dziennie.
W badaniu obejmuj¹cym 500 studentów oraz 451 studentek medycyny z Grecji wykazano, ¿e 31% badanej grupy pali³o papierosy [9].
Wród studentek i studentów Akademii Rolniczej we Wroc³awiu oceniono tak¿e preferencje pokarmowe dotycz¹ce potraw s³onych i czêstotliwoci dosalania na talerzu. Badani
studenci czêciej preferowali potrawy s³one (52,9% grupy) ni¿ studentki (30,9%), co trzeci
student dosala³ dania na talerzu. W grupie studentek wiêkszoæ (79%) nie soli³a dodatkowo
spo¿ywanych potraw. Elliot i wsp. [wg 5] w badaniu INTERSALT, obejmuj¹cym ponad
10000 osób z 32 krajów, wykazali istotn¹, dodatni¹ zale¿noæ pomiêdzy spo¿yciem soli
a nadcinieniem têtniczym krwi. Wyniki badañ sugerowa³y, ¿e ograniczenie spo¿ycia soli
kuchennej do 5,9 g dziennie mo¿e spowodowaæ obni¿enie cinienia skurczowego rednio
o 10 mmHg u osób w wieku 60-69 lat i o 5 mmHg u osób w wieku 15-19 lat.
Czêstotliwoæ spo¿ywania podstawowych posi³ków przez badanych studentów by³a zró¿nicowana i zale¿a³a od dnia. Codziennie I niadanie spo¿ywa³o 69,6% studentek a kolacjê
71,4% studentek. Zwyczaj nie spo¿ywania II niadania deklarowa³o 32,1% m³odych kobiet
i 38,4% mê¿czyzn. Pojadanie miêdzy posi³kami stwierdzono wród 38% studentów. Oko³o
38,4% badanych studentów codziennie spo¿ywa³o I niadanie. Oko³o 61,5% ankietowanych mê¿czyzn codziennie jad³o obiad.
Prawid³owa d³ugoæ przerw miêdzy posi³kami powinna wynosiæ 3,5-4 godzin. Rozk³ad
posi³ków w ci¹gu dnia nie by³ odpowiedni wród 60% studentek i 90% studentów. Badani
studenci wyjaniali t¹ nieprawid³owoæ niekorzystnym rozk³adem zajêæ dydaktycznych.
W badaniach przeprowadzonych w Olsztynie [22] w latach 1989-1998, w których udzia³
wziê³o 2444 studentów w wieku 18-26 lat, prawid³owy rozk³ad posi³ków stwierdzono
u 1/5 kobiet i 1/4 mê¿czyzn.
W badaniu 482 osób w wieku 18-25 lat ze S³owenii stwierdzono, ¿e codziennie jada³o
I niadanie 46,9% grupy, a nie spo¿ywa³o tego posi³ku wcale 15,1% osób. Obiad i kolacjê
codziennie jada³o odpowiednio 90,9% i 53,1% m³odych ludzi [6].
Wyd³u¿anie siê czasu pomiêdzy posi³kami jest konsekwencj¹ nieregularnego spo¿ywania posi³ków lub pomijania jednego z nich. Wymienione b³êdy ¿ywieniowe mog¹ staæ siê
przyczyn¹ zaburzeñ trawienia i wch³aniania, poniewa¿ po zbyt d³ugiej przerwie miêdzy
posi³kami czêsto spo¿ywa siê nadmierne iloci pokarmu, w popiechu, bez prawid³owego
prze¿ucia. U ludzi, którzy jadali powy¿ej 3 posi³ków dziennie stwierdzono mniejsze ryzyko
nadwagi, mia¿d¿ycy, cukrzycy w porównaniu do tych, którzy jadali codziennie mniej ni¿
3 posi³ki [6].
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Oko³o 78% studentek i 29% studentów z Wroc³awia deklarowa³o, ¿e czêsto znajduj¹ siê
w sytuacjach stresowych. Na pytanie czy w stresie odczuwaj¹ g³ód, odpowiedzi tak udzieli³o 41,7% kobiet i 17,6% mê¿czyzn. W stresie studentki najchêtniej spo¿ywa³y czekoladê,
jab³ka, batony, kanapki i jogurty. Niektóre z badanych deklarowa³y, i¿ konsumuj¹ wówczas
nadmierne iloci produktów spo¿ywczych. Jedna studentka przyzna³a siê do wywo³ywania
torsji po jedzeniu. Studenci w stresie najczêciej spo¿ywali kanapki.
Odpowiedzi tak na pytanie o zadowolenie z w³asnego wygl¹du udzieli³o 52,4% ankietowanych studentek i 76,5% ankietowanych studentów. Oko³o 34,3% studentek deklarowa³o, i¿ uwa¿a siê za osoby zbyt grube a 14,3% studentów  za zbyt szczup³ych.
W badaniu 3832 doros³ych i 459 nastolatków z USA wykazano, ¿e 52% kobiet i 56%
mê¿czyzn oraz 44% nastolatek i 36,8% nastolatków nie by³o zadowolonych ze swojego
wygl¹du i stosowa³o ró¿ne dzia³ania w celu kontroli swojej masy cia³a. Nie zdrowe z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej zachowania takie jak: u¿ywanie tabletek przeczyszczaj¹cych, stosowanie g³odówek, opuszczanie posi³ków obserwowano wród 22,5% kobiet,
21,3% mê¿czyzn oraz wród 30% nastolatek i 18,5% nastolatków [11].
W badaniach oceny stopnia satysfakcji ze swojego wygl¹du w grupie m³odzie¿y akademickiej [10] wykazano, ¿e 75% studentek z niedowag¹ by³o zadowolonych z posiadanej
masy cia³a. Oko³o 40% ankietowanych studentek i 25% studentów, maj¹cych prawid³ow¹
masê cia³a, deklarowa³o brak satysfakcji z w³asnego wygl¹du. Zadowolenie studentów
z posiadanej masy cia³a stwierdzono wród 75% badanej grupy z wykazan¹ nadmiern¹
mas¹ cia³a.
W podejmowanych w kraju badaniach sposobu ¿ywienia studentów [2, 13, 15, 17] stwierdzono, ¿e sposób ¿ywienia m³odzie¿y akademickiej czêsto wykazuje ró¿ne nieprawid³owoci. Wród m³odych kobiet dominuje niska poda¿ energii, wynikaj¹ca prawdopodobnie ze
zwiêkszonej dba³oci o szczup³¹ sylwetkê. Studentki osi¹gaj¹ nisk¹ masê cia³a poprzez
stosowanie w³asnych, nieracjonalnych diet redukcyjnych, które jednak stanowi¹ zagro¿enie zdrowotne (m.in. niedokrwistoæ, osteoporoza). Natomiast m³odzi mê¿czyni próbuj¹c
osi¹gn¹æ zwiêkszon¹ masê miêniow¹ spo¿ywaj¹ nadmierne iloci bia³ka zwierzêcego,
a przy tym cholesterolu i kwasów t³uszczowych nasyconych.
Spo¿ycie poszczególnych grup produktów uwarunkowane jest preferencjami pokarmowymi m³odych ludzi [3]. Wybór produktów determinowany jest przez wiele czynników
spo³eczno-kulturowych, fizjologicznych i psychicznych, powi¹zanych z nabytym przez jednostkê dowiadczeniem.
W niniejszej pracy dokonano oceny spo¿ycia grup produktów wród badanych studentów. Wyniki porównano z proponowanymi przez Turlejsk¹ i wsp. [20] modelowymi dziennymi racjami pokarmowymi dla 19  25-latków opracowanymi dla 9 grup produktów. Wród
studentek stwierdzono niskie spo¿ycie produktów zbo¿owych (Rycina 1). rednia racja
pokarmowa realizowa³a proponowane dzienne spo¿ycie omawianych produktów w 63,5%
(174,5 g). Oko³o 7,1% badanych kobiet spo¿ywa³o zalecane iloci produktów zbo¿owych.
A¿ 19,0% studentek spo¿ywa³o te produkty w iloci 30-50% proponowanego dziennego
spo¿ycia. rednie spo¿ycie ziemniaków wród studentek równie¿ kszta³towa³o siê na niskim poziomie (96,9 g  32,3% proponowanego spo¿ycia); a¿ 51,2% badanych studentek
spo¿ywa³o ziemniaki w zakresie 0-30% zalecanego dziennego spo¿ycia. W grupie studentek wykazano ma³e spo¿ycie warzyw i owoców. W redniej racji pokarmowej wynosi³o ono
596,9 g (68,4% realizacji proponowanego dziennego spo¿ycia). Tylko 10,7% badanych
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badanych kobiet i mê¿czyzn.
Per cent realization of model food ratio named in food products in menus of women
and men examined

kobiet dostarcza³o w diecie odpowiednich iloci tych produktów (90-110% zaleceñ). Oko³o
40% studentek spo¿ywa³o mniej ni¿ po³owê proponowanego dziennego spo¿ycia warzyw i
owoców; zauwa¿ono znaczne indywidualne ró¿nice spo¿ycia tych produktów (wartoæ min.
44,9 g, maks.  1480,4 g).
Wród studentek stwierdzono tak¿e ma³e spo¿ycie mleka i produktów mlecznych.
W redniej racji pokarmowej wynosi³o ono 634,9 g (52,0% realizacji proponowanego dziennego spo¿ycia). Oko³o 38,1% grupy spo¿ywa³o te produkty w ilociach 30-50% proponowanego spo¿ycia, a 16,7%  poni¿ej 30%.
W grupie studentek wykazano tak¿e ma³e spo¿ycie produktów miêsnych. Spo¿ycie tych
produktów w redniej racji pokarmowej wynosi³o 82,8 g (49,6% proponowanego dziennego spo¿ycia). Oko³o 54,8% badanych kobiet konsumowa³o produkty miêsne w iloci mniejszej ni¿ po³owa proponowanego spo¿ycia. Natomiast spo¿ycie jaj przez studentki by³o du¿e,
a¿ 46,4% badanych kobiet konsumowa³o jaja w iloci >130% zaleceñ.
Spo¿ycie cukru i s³odyczy w racjach m³odych kobiet wynosi³o 40,3 g  89,5% zaleceñ.
Wykazano jednak du¿¹ nierównomiernoæ spo¿ycia tych produktów wród badanych kobiet (wartoæ minimalna wynosi³a 0,0 g, a maksymalna  197,5 g). A¿ 19,0% grupy spo¿ywa³o te produkty powy¿ej 130% zalecanej iloci.
Wród studentów stwierdzono ma³e spo¿ycie produktów zbo¿owych, które w redniej
racji pokarmowej wynosi³o 320,1 g (77,9% realizacji proponowanego dziennego spo¿ycia). Oko³o 17,6% grupy konsumowa³o te produkty w zalecanych ilociach (90-110%).
Spo¿ycie ziemniaków w redniej racji pokarmowej studentów wynosi³o 212,0 g, co stanowi³o 42,4% realizacji proponowanego dziennego spo¿ycia.
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W redniej racji pokarmowej studentów zawartoæ warzyw i owoców wynosi³a 759,1 g
(82,3% realizacji zaleceñ); wykazano jednak du¿¹ nierównomiernoæ spo¿ycia tych produktów wród badanych mê¿czyzn (wartoæ min.  295,4 g, a maks.  2234,0 g). Oko³o
23,5% studentów spo¿ywa³o owoce i warzywa w iloci 30-50% zaleceñ.
W redniej racji pokarmowej studentów spo¿ycie mleka i produktów mlecznych wynosi³o 993,9 g (76,4% zalecanej iloci). Wród 11,8% studentów spo¿ycie mleka i produktów
mlecznych kszta³towa³o siê w przedziale 30-50% proponowanego spo¿ycia.
Wród badanych studentów stwierdzono du¿e spo¿ycie produktów miêsnych; wynosi³o
ono rednio 260,6 g, tj. 150,6% realizacji proponowanego dziennego spo¿ycia. A¿ w 58,8%
racji badanych studentów wykazano zawartoæ produktów miêsnych w ilociach wiêkszych
ni¿ 130% zaleceñ. Nale¿y pokreliæ, ¿e produkty te dostarczaj¹ znacznych iloci nasyconych kwasów t³uszczowych i cholesterolu, których zwiêkszone spo¿ycie mo¿e byæ przyczyn¹ chorób uk³adu kr¹¿enia. W profilaktyce choroby niedokrwiennej serca (ChNS) istotne znaczenie ma ma³e spo¿ycie nasyconych kwasów t³uszczowych. Jednak w wiêkszoci
krajów rozwiniêtych du¿e spo¿ycie t³uszczu jest po³¹czone z wysokim spo¿yciem kwasów
t³uszczowych nasyconych, co wynika z du¿ego udzia³u t³uszczów zwierzêcych w diecie.
W badaniach epidemiologicznych jednoznacznie wykazano dodatni¹ korelacjê miêdzy wysokim spo¿yciem nasyconych kwasów t³uszczowych i izomerów trans nienasyconych kwasów t³uszczowych a wystêpowaniem ChNS. Du¿ym zagro¿eniem dla zdrowia jest dodatkowo niedostateczne spo¿ycie kwasów t³uszczowych wielonienasyconych, zarówno z rodziny
n-6, jak i n-3, b³onnika i witamin antyoksydacyjnych [1, 4, 18, 19, 24].
Zawartoæ t³uszczów zwierzêcych w redniej racji pokarmowej studentów wynosi³a 34,5
g (114,9% realizacji zalecanego spo¿ycia), a t³uszczów rolinnych  46,3 g (154,5% zaleceñ). A¿ 58,8% racji studentów zakwalifikowano do przedzia³u >130% realizacji proponowanego dziennego spo¿ycia t³uszczów rolinnych. Konsekwencj¹ tego faktu by³a nadmierna iloæ energii pochodz¹cej z t³uszczów w racjach pokarmowych wiêkszoci mê¿czyzn
(rednio 33,5%). W badanej grupie studentów stwierdzono równie¿ du¿e spo¿ycie jaj.
W ok. 64,7% racji spo¿ycie jaj przekracza³o 130% zaleceñ.
Spo¿ycie cukru i s³odyczy wród badanych mê¿czyzn wynosi³o 54,6 g (99,2% realizacji
proponowanego spo¿ycia). Wykazano jednak, ¿e a¿ 41,2% studentów konsumowa³o nadmierne iloci tych produktów (>130% zaleceñ) (Rycina1).
Studia to czas, charakteryzuj¹cy siê wzglêdnie du¿¹ aktywnoci¹ spo³eczn¹ m³odych
ludzi oraz znacznym obci¹¿eniem obowi¹zkami. W ¿yciu osób podejmuj¹cych studia dokonuje siê wiele zmian, które potêguj¹ sytuacje stresowe. Wynikiem braku umiejêtnoci
radzenia sobie z tego typu sytuacjami s¹ zaburzenia emocjonalne, objawiaj¹ce siê stanami
nerwicowymi, depresjami, anoreksj¹ i bulimi¹ oraz bardzo czêsto stosowaniem u¿ywek
(alkoholu, papierosów czy narkotyków). Wielu studentów, szczególnie I-szych lat, bezporednio po opuszczeniu domu rodzinnego, nie ma odpowiedniego przygotowania (brak
wiedzy, z³e nawyki, lenistwo) do zapewnienia sobie w³aciwego po¿ywienia w nowych
warunkach samodzielnej egzystencji. Nieprawid³owoci ¿ywieniowe wynikaj¹ czêsto z trudnej sytuacji materialnej studentów.
Podsumowuj¹c wyniki niniejszej pracy, nale¿y podkreliæ, ¿e m³ode kobiety nie spo¿ywa³y odpowiednich iloci mleka i jego przetworów, ziemniaków, produktów miêsnych oraz
owoców i warzyw. W sposobie ¿ywienia wiêkszoci studentów wykazano nadmierne spo¿ycie produktów miêsnych, jaj, t³uszczy zwierzêcych i rolinnych. Stwierdzone b³êdy sta-
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nowi¹ grupê istotnych czynników ¿ywieniowych zwiêkszaj¹cych ryzyko chorób uk³adu kr¹¿enia, szczególnie u mê¿czyzn. Niedostateczne spo¿ycie wielu sk³adników od¿ywczych
przez kobiety mo¿e prowadziæ do schorzeñ na tle niedoborów ¿ywieniowych m.in. niedokrwistoci a tak¿e osteoporozy. Dodatkowo styl ¿ycia znacznej grupy badanych (nikotynizm, niski poziom aktywnoci fizycznej, spo¿ywanie alkoholu) znacz¹co odbiega³ od zaleceñ profilaktyki zdrowotnej. M³odzie¿ rozpoczynaj¹ca naukê w Akademii Rolniczej wykazywa³a niedostateczn¹ wiadomoæ zagro¿eñ zdrowotnych, wynikaj¹c¹ z niskiego poziomu wiedzy w zakresie racjonalnego ¿ywienia i zdrowego stylu ¿ycia.
WNIOSKI
1. Wród znacznej czêæ badanych studentów wykazano niski poziom wiedzy ¿ywieniowej oraz negatywne elementy stylu ¿ycia, jak ma³a aktywnoæ fizyczna, spo¿ywanie alkoholu i nikotynizm.
2. Stwierdzono niedostateczne spo¿ycie produktów zbo¿owych, mlecznych, miêsnych
ziemniaków, warzyw i owoców w grupie studentek a zbyt du¿¹ zawartoæ produktów miêsnych, jaj i t³uszczów rolinnych wród studentów.
3. Wykazane b³êdy ¿ywieniowe stanowi¹ zintegrowan¹ grupê czynników sprzyjaj¹cych
rozwojowi chorób cywilizacyjnych i wiadcz¹ o koniecznoci podjêcia edukacji ¿ywieniowej w rodowiskach akademickich.
J. Wy k a , A . ¯ e c h a ³ k o - C z a j k o w s k a
NUTRITIONAL KNOWLEGDE, LIFESTYLE AND FOOD GROUPS INTAKE IN THE GROUP
OF THE FIRST YEAR STUDENTS OF AGRICULTURAL UNIVERSITY
IN WROCLAW
Summary
In this paper, the level of nutritional knowledge, lifestyle and food group intake was assessed in
the first year students of Agricultural University in Wroclaw, by using nutritional questionnaire.
Generally, the level of knowledge of principles of rational nutrition was particularly low. Inadequate
low intake of cereal, milk, meat products, potatoes, fruit and vegetables was noticed in group of
women. Too high intake of meat products, eggs and plant fat was observed in the group of men.
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