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Introduction. In studies determining the relation between dietary habits 
and human health it is necessary to accurately assess the diet. The food 
frequency questionnaire allows for the assessment of the usual diet. 
However, it is important to evaluate the ability of this instrument to provide 
reliable information.

Aim. To assess the validity of the semiquantitative food frequency 
questionnaire for measuring the dietary intake of 3-year-old children.

Material & methods. The study included 60 children and their mothers, 
randomly selected from the previously established cohort study, conducted 
in Krakow. Repeated 24-hour dietary recalls were used as the reference 
method. The Wilcoxon’s rang test and Spearman’s correlation coefficients 
were used to compare the number of portions of each food group from 
SFFQ (semiquantitative food frequency questionnaire) and an average of 
three 24-hour recalls. To assess the agreement between the two methods 
in classifying individuals according to levels of intake the weighted kappa 
coefficient was used.

Results. The number of servings for each food group from SFFQ was 
slightly higher as compared to the 24-hour recalls, and the largest 
differences were found for foods eaten very often or very rarely. Overall, 
the Spearman’s correlation coefficients indicated a good or moderate 
agreement between both methods, except for the consumption of meat and 
meat products. The analysis of kappa coefficients confirmed the agreement 
in classification according to quartiles of intake. Although nearly 75% of 
the study population were classified within the same or adjacent quartile, 
the kappa coefficients did not reach statistical significance for meat and 
meat products.

Conclusions. In most cases the presented questionnaire properly assessed 
dietary intake of food products and can be used to assess the usual diet 
for 3-year-old children.
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Wprowadzenie. W badaniach dotyczących wpływu żywienia na stan 
zdrowia niezbędne jest prawidłowe oszacowanie zwyczajowej diety. Taką 
możliwość stwarza kwestionariusz częstości spożycia. Jednak, jak dla 
każdego narzędzia używanego w badaniach, konieczne jest sprawdzenie 
jego zdolności do uzyskiwania trafnych informacji.

Cel badania. Walidacja półilościowego kwestionariusza częstości spożycia 
do oceny sposobu żywienia dzieci 3-letnich.

Materiał i metody. Do badania włączono 60 dzieci w wieku 3 lat oraz ich 
matki, losowo wybrane z populacji biorącej udział w badaniach kohortowych 
prowadzonych w Krakowie. Jako metodę referencyjną zastosowano 
3-krotny wywiad 24-godzinny. Do porównania spożycia poszczególnych 
grup produktów oszacowanych na podstawie kwestionariusza częstości 
spożycia (SFFQ – semiquantitative food frequency questionnaire) i średniej 
z 3 wywiadów 24-godzinnych wykorzystano test Wilcoxona oraz korelację 
Spearmana. Zgodność pomiędzy obydwiema metodami w klasyfikowaniu 
osób według poziomów spożycia oceniano za pomocą ważonego 
współczynnika kappa.

Wyniki. Liczba porcji poszczególnych grup produktów oszacowana na 
podstawie SFFQ była najczęściej nieco wyższa w stosunku do powtarzanych 
wywiadów 24-godzinnych, a największe różnice stwierdzano w produktach 
spożywanych albo bardzo często, albo bardzo rzadko. Ogólnie współczynniki 
korelacji Spearmana wskazywały na dobrą lub umiarkowaną zgodność 
obydwu metod, za wyjątkiem spożycia mięsa i wędlin. Znalazło to również 
potwierdzenie w zgodności klasyfikowania przez obydwie metody do 
tych samych poziomów spożycia. Mimo iż blisko 75% badanej populacji 
zostało sklasyfikowanych w obrębie tego samego lub sąsiedniego kwartyla, 
współczynniki kappa nie osiągnęły istotności statystycznej w przypadku 
mięsa i wędlin.

Wnioski. Przedstawiony kwestionariusz w większości przypadków 
prawidłowo ocenia spożycie produktów spożywczych i może zostać 
wykorzystany do oceny zwyczajowego sposobu żywienia dzieci w wieku 
3 lat.
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Wprowadzenie i cel pracy

 Punktem zainteresowania wielu badań epidemio-
logicznych jest poszukiwanie związków pomiędzy 
sposobem żywienia a stanem zdrowia. Jednak ocena 
sposobu żywienia nastręcza wielu problemów. Przede 
wszystkim problemem jest różnorodność zwyczajów 
żywieniowych pomiędzy osobami w populacji, mno-
gość dostępnych na rynku produktów spożywczych 
czy wreszcie specyficzny sposób przygotowywania 
potraw w indywidualnych gospodarstwach domo-
wych. Stosowana metodyka badań nad sposobem 
żywienia jest różnorodna i zależy przede wszystkim 
od celu badania i wielkości próby, którą badacze chcą 
przebadać. Ze względu na stosunkowo łatwy sposób 
uzyskiwania danych i możliwość objęcia badaniem 
dużych grup w populacji, najczęściej w badaniach 
epidemiologicznych stosowane są metody kwestiona-
riuszowe [1, 2]. Dodatkowe trudności spotyka się przy 
ocenie żywienia wśród młodzieży i dzieci, głównie ze 
względu na znaczną zmienność w spożyciu pomiędzy 
poszczególnymi dniami oraz szybko zmieniające się 
nawyki żywieniowe [2]. Ponadto, szczególnie w przy-
padku dzieci, informacje na temat żywienia można 
uzyskać wyłącznie od respondenta zastępczego, gdyż 
nie są one w stanie podać rodzaju i ilości spożytych 
pokarmów [3].
 Istniejące w Polsce programy oceniające sposób 
żywienia lub zawartość składników pokarmowych 
w diecie bazują na wykorzystaniu wywiadu 24-go-
dzinnego, co daje możliwość oszacowania spożycia 
tylko dla pojedynczych dni. Do oceny zwyczajowego 
sposobu żywienia bardziej przydatny jest wywiad 
częstości spożycia, zwłaszcza poszerzony o informa-
cje dotyczące wielkości przeciętnie spożywanej porcji 
(semiquantitative food frequency questionnaire – SFFQ). 
Pomimo iż w wielu krajach podobne narzędzia zostały 
opracowane dla dzieci i młodzieży [4, 5, 6], do tej 
pory w Polsce nie ma wystandaryzowanego kwestio-
nariusza, który umożliwiłby taką ocenę, a badacze 
najczęściej przygotowują kwestionariusz, który jest 
wykorzystywany tylko do jednego badania, na dodatek 
często bez sprawdzenia jego trafności. Stąd celem prze-
prowadzonego badania była walidacja półilościowego 
autorskiego kwestionariusza częstości spożycia stwo-
rzonego do oceny sposobu żywienia dzieci w wieku 3 
lat. 

Materiał i metody

 Populacja pochodzi z badań kohortowych pro-
spektywnych „Środowisko a rozwój dziecka”, pro-
wadzonych w Krakowie przez Katedrę Epidemiologii 
i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM we współpracy 
z Columbia University z USA. Ogólnie, do badań re-
krutowano niepalące ciężarne kobiety, zamieszkujące 
na terenie Krakowa, a następnie obserwowano rozwój 

dziecka do wieku szkolnego. Szczegółowo projekt ba-
dania oraz kryteria wyboru populacji przedstawiono 
wcześniej [7]. Na potrzeby prezentowanego badania, 
spośród uczestników kohorty, losowo wybrano grupę 
60 dzieci w wieku trzech lat oraz ich matek, u których 
przeprowadzony został kwestionariusz SFFQ oraz 
trzykrotny wywiad 24-godzinny. 

Ocena sposobu żywienia

 Dane dotyczące zwyczajowego sposobu żywie-
nia dziecka w ciągu ostatnich 4 tygodni zbierano na 
podstawie wywiadu SFFQ przeprowadzanego z matką 
jako respondentem zastępczym. Kwestionariusz obej-
mował pytania dotyczące częstości spożycia 95 grup 
produktów spożywczych, dobranych odpowiednio 
do wieku populacji badanej oraz kilka dodatkowych 
pytań, dotyczących np. rodzaju tłuszczu używanego 
do przygotowywania potraw, zawartości tłuszczu 
w produktach nabiałowych lub najczęściej spoży-
wanego rodzaju chleba. W przypadku, gdy dziecko 
spożywało produkty z jakiejś grupy, częstość spożycia 
można było określić albo jako ilość razy w ciągu dnia, 
tygodnia, albo całego badanego okresu (4 tygodni). 
Ponadto zbierano informacje dotyczące przeciętnej 
wielkości porcji spożywanej przy jednej okazji przez 
dziecko. Podstawową wielkość porcji określono na 
podstawie badań pilotażowych, przeprowadzonych 
w grupie matek mających dzieci w wieku przedszkol-
nym, decydując się na wybranie miar domowych 
(łyżka, szklanka, kromka, plasterek, sztuka), jako 
najwygodniejszych dla respondentów. Do określenia 
rzeczywistej wielkości spożywanej porcji, można było 
wybrać dowolną wielokrotność podanej podstawowej 
wielkości porcji. Dodatkowe informacje na temat 
kwestionariusza dostępne u autorów.
 Jako metodę referencyjną zastosowano wywiad 
24-godzinny, który był przeprowadzany z opiekunem 
dziecka i obejmował 3 kolejne dni (1 dzień weekendo-
wy i 2 dni robocze). Wyszkoleni ankieterzy zbierali 
informacje dotyczące spożycia produktów spożyw-
czych i napojów przez dziecko w dniu poprzedzającym 
wywiad. W przypadku nieobecności opiekuna w czasie 
posiłków dziecka, proszony był on o uzyskanie infor-
macji na temat rodzaju i ilości spożytych produktów 
od osoby, która sprawowała w tym czasie opiekę nad 
dzieckiem. Wielkość porcji określana była na podsta-
wie „Albumu fotografii produktów i potraw” [8] lub 
w miarach handlowych. Wielkość spożycia poszcze-
gólnych grup produktów wyliczono jako średnią liczbę 
porcji z trzech 24-godzinnych wywiadów dla każdego 
z dzieci.
 Aby uniknąć problemów z sezonową dostępnością 
niektórych produktów spożywczych na rynku, odstęp 
czasu pomiędzy obydwiema metodami oceny sposobu 
żywienia był nie dłuższy niż jeden miesiąc. 
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Analiza statystyczna

 Analizę statystyczną przeprowadzono z wyko-
rzystaniem pakietu statystycznego StataIC11 (Stata 
Corporation, College Station, TX, USA). Przyjęto 
poziom istotności a= 0,05.
 Aby określić zgodność pomiędzy obydwiema 
metodami, porównano liczbę porcji w poszczególnych 
grupach produktów spożywanych przez dziecko prze-
ciętnie w ciągu jednego dania, określoną na podstawie 
kwestionariusza SFFQ i średniej z 3 wywiadów 24-go-
dzinnych.
 Ze względu na brak normalności rozkładów 
analizowanych zmiennych, do opisu wykorzystano 
medianę oraz 1. i 3. tercyl oraz posłużono się testami 
nieparametrycznymi. Do określenia istotności różnic 
pomiędzy metodami wykorzystano test Wilcoxona 
dla prób powiązanych. Do porównania zgodności 
pomiędzy danymi uzyskiwanymi na podstawie 
SFFQ oraz wywiadami 24-godzinnymi zastosowano 
współczynnik korelacji Spearmana, a dla danych ska-
tegoryzowanych w kwartale – ważony współczynnik 
kappa. Zastosowano następujące wagi: dla idealnej 
zgodności – waga 1, dla różnicy o jeden kwartyl – 0,67, 
dla różnicy o dwa kwartale – 0,33 a dla klasyfikacji do 
przeciwnego kwartyla – waga 0 [9]. 

Wyniki

 Charakterystykę populacji biorącej udział w bada-
niu przedstawiono w tabeli I. Proporcje płci w badanej 
grupie były zbliżone, z niewielką przewagą dziew-
czynek (54,2%). Większość dzieci miała prawidłową 
masę ciała, jedynie u czworga z nich stwierdzono 
zbyt duży stosunek masy ciała do wzrostu (powyżej 
85 percentyla rozkładu BMI dla dzieci trzyletnich 

według standardów WHO). Mimo, że jedna czwarta 
dzieci uczęszczała do przedszkola, większość matek 
deklarowała zawsze lub częstą obecność przy posiłkach 
dziecka. 
 Wielkość spożycia, określoną liczbą porcji po-
szczególnych grup produktów spożywanych prze-
ciętnie w ciągu dnia przez dziecko, oszacowaną na 
podstawie SFFQ i trzykrotnych wywiadów 24-godzin-
nych, przedstawiono w tabeli II. Dane uzyskane na 
podstawie kwestionariusza SFFQ wskazywały na nieco 
większą liczbę spożywanych porcji, lecz wielkość tych 
różnic nie była duża i jedynie w przypadku warzyw 
przekraczała 1 porcję dziennie. Zgodność oszacowania 
wielkości spożycia pomiędzy obydwiema metodami 
oceniono na podstawie współczynników korelacji rang 
Spearmana. Uzyskane wyniki sugerują umiarkowaną 
do dobrej zgodności w ocenie wielkości spożycia na 
podstawie SFFQ i wywiadów 24-godzinnych, za wy-
jątkiem danych dotyczących spożycia wędlin (słaba 
korelacja) i mięsa, w przypadku którego współczynnik 
korelacji wyniósł 0,001. 

Tabela I. Charakterystyka badanej populacji
Table I. Basic characteristics of the study population

N %

Płeć – chłopcy /Gender – boys 27 45,8

Nadwaga/otyłość* /Overweight/obesity* 4 6,8

Uczęszczanie do przedszkola /Attending kindergarten 15 25,4

Posiadanie rodzeństwa /Having siblings 23 39,0

Wykształcenie matki >15 lat nauki /Maternal education 
>15 years

36 61,0

Obecność matki przy posiłkach dziecka /Presence of mother 
at child’s meals 

– zawsze /always) 16 27,1

– często/czasami /often/sometimes 33 55,9

* >85 percentyla rozkładu BMI według standardów WHO dla dzieci 3-letnich
/>85th percentile of BMI distribution according to WHO Child Growth Standards

Tabela II. Porównanie średniej dziennej ilości porcji poszczególnych grup produktów spożywanych przez dzieci oszacowanej na podstawie SFFQ i powtarzanych 
wywiadów 24-godzinnych
Table II. Comparison of the average daily number of servings of each food group consumed by children based on SFFQ and repeated 24-hours recalls

SFFQ
Mediana (Q1; Q3)

wywiady 24-godzinne
Mediana (Q1; Q3)

różnica
Mediana (Q1; Q3)

p R

produkty nabiałowe /dairy products 3,38 (2,43; 4,18) 2,67 (1,11; 3,57) 0,97 (-0,03; 2,00) <0,001 0,424***

pieczywo /bread 2,07 (1,36; 2,54) 1,58 (0,77; 2,42) 0,54 (-0,38; 1,07 ) 0,017 0,349*

tłuszcze do pieczywa /fat spreads 1,18 (0,86; 2,0) 1,42 (0,81; 2,02) 0,04 (-0,67; 0,80) 0,749 0,447***

dżem, miód /jam, honey 0,29 (0,06; 0,29) 0,0 (0,0; 0,71) 0,02 (-0,33; 0,28) 0,659 0,300*

mięso /meat 1,71 (1,05; 2,28) 1,79 (0,92; 3,0) 0,09 (-1,51; 0,68) 0,306 0,001

wędliny /meat products 1,57 (0,86; 2,27) 0,83 (0,50; 2,21) 0,53 (-0,33; 1,07) 0,020 0,249

ryby /fish 0,29 (0,14; 0,43) 0,0 (0,0; 0,0) 0,21 (0,07; 0,32) <0,001 0,386**

jaja /eggs 0,28 (0,04; 0,28) 0 (0,0; 0,71) 0,14 (0,01; 0,28) <0,001 0,492***

warzywa /vegetables 2,31 (1,43; 4,02) 0,66 (0,0; 1,63) 1,32 (0,46; 3,27) <0,001 0,342*

owoce /fruit 1,70 (1,28; 2,55) 0,94 (0,65; 1,37) 0,66 (0,01; 1,59) <0,001 0,433***

soki /juices 1,21 (0,80; 1,71) 0,98 (0,42; 1,49) 0,33 (-0,30; 0,72) 0,010 0,460***

słodycze /sweets 1,48 (0,50; 2,16) 1,42 (0,46; 2,5) 0,11 (-0,88; 1,59) 0,915 0,530***

Q1 – pierwszy kwartyl; Q3 – trzeci kwartyl; p - dla różnic pomiędzy obydwiema metodami (test Wilcoxona); R – współczynnik korelacji rang Spearmana; * 
p<0,05; ** p<0,005; *** p<0,001
Q1 – first quartile; Q3 – third quartile, Ratt – Spearman rank correlation coefficient (attenuated); * p-value for differences between instruments (Wilcoxon’s 
test) <0,001
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 W tabeli III przedstawiono zgodność w klasyfika-
cji osób pod względem wielkości spożycia, określonej 
na podstawie rozkładu kwartylowego, pomiędzy oby-
dwiema metodami. Odsetek osób klasyfikowanych 
w tych samych kwartylach spożycia wynosił od 21,7% 
dla mięsa do 46,7% dla słodyczy i jaj. Natomiast biorąc 
pod uwagę klasyfikację do tego samego lub sąsiedniego 
kwartyla spożycia, odsetek ten wahał się od 63,3% dla 
mięsa do 83,4% dla słodyczy, przy średniej wartości 
72% dla wszystkich analizowanych grup produktów. 
Błędna klasyfikacja – do przeciwnych kwartyli, doty-
czyła nielicznych przypadków, najrzadziej występo-
wała w przypadku produktów nabiałowych (1 osoba), 
największy odsetek błędnie sklasyfikowanych osób 
zaobserwowano dla spożycia ryb i dżemów. 

żywienia, jak to ma miejsce w kwestionariuszu czę-
stości spożycia. Ponadto uważa się, że wykorzystanie 
kwestionariusza częstości spożycia nie wpływa na 
sposób żywienia się osób badanych, z czym z kolei 
możemy mieć do czynienia w przypadku wywiadu 
24-godz., zwłaszcza jeśli respondent jest uprzedzony, 
że będzie on przeprowadzany [10]. Ponadto, więk-
szość dostępnych w literaturze międzynarodowej 
badań walidacyjnych skupia się na ocenie trafności 
kwestionariuszy częstości spożycia w odniesieniu do 
pomiaru podaży poszczególnych składników pokar-
mowych, natomiast stosunkowo nieliczne biorą pod 
uwagę również na ocenę zgodności w odniesieniu do 
produktów spożywczych lub ich grup [4, 11, 12]. 
 W naszych badaniach zastosowano, przeprowa-
dzany przez wyszkolonych ankieterów powtarzany 
trzykrotnie wywiad 24-godzinny, jako metodę referen-
cyjną do oceny wiarygodności danych uzyskiwanych 
na podstawie kwestionariusza SFFQ. Posłużono się tym 
narzędziem ze względu na specyfikę badanej grupy 
– dzieci w wieku przedszkolnym. 
 Porównanie wielkości spożycia określonego na 
podstawie SFFQ i wywiadów 24-godzinnych wskazuje 
na niewielką tendencję do zawyżania wielkości spoży-
cia dla kwestionariusza SFFQ. Wydaje się jednak, że 
prezentowany kwestionariusz daje wiarygodne wyniki, 
gdyż różnice w przeciętnym dziennym spożyciu w obrę-
bie poszczególnych grup dotyczą dziesiątych lub nawet 
setnych części porcji (dla tłuszczy, dżemów i mięsa), za 
wyjątkiem warzyw, gdzie przeciętna różnica wynosiła 
1,32 porcji dziennie. Jednak analiza korelacji pomiędzy 
obydwoma narzędziami wskazuje, że w przypadku 
oszacowania trafności uzyskiwanych wyników, porów-
nanie wyłącznie różnic może prowadzić do błędnych 
wniosków. Przeciętna wielkość różnicy w spożyciu mię-
sa pomiędzy obydwiema metodami wynosiła zaledwie 
0,09 porcji i była nieistotna statystycznie, natomiast 
korelacja rang Spearmana wskazała na brak zależno-
ści pomiędzy narzędziami. Prawdopodobnie wynika 
to z faktu, że pytania dotyczące spożycia mięsa były 
zbyt liczne w kwestionariuszu SFFQ, co doprowadziło 
do znacznego błędu w oszacowaniu częstości spoży-
cia poszczególnych jego gatunków. Dla pozostałych 
grup produktów, z wyjątkiem wędlin, współczynniki 
korelacji były istotne statystycznie i wskazywały na 
umiarkowaną do dobrej (dla słodyczy) zgodność 
w oszacowaniu spożycia. Podobny zakres korelacji ob-
serwowany jest w większości badań, mających na celu 
walidację tego typu kwestionariuszy u małych dzieci, 
nieco wyższe korelacje obserwowane są w przypadku, 
gdy narzędzie referencyjne obejmowało dłuższy okres 
czasu, np. 7 dni [11-13]. 
 Dane uzyskiwane na podstawie kwestionariuszy 
częstości spożycia wykorzystywane są najczęściej do 
klasyfikowania osób pod względem wielkości spożycia, 

Tabela III. Zgodność pomiędzy SFFQ i powtarzanymi wywiadami 24-godzin-
nymi w klasyfikowaniu osób względem kwartyli spożycia (odsetki i ważony 
współczynnik kappa)
Table III. Agreement between SFFQ and repeated 24-hour dietary recalls 
in classifying individuals according to quartiles of intake (percentage and 
weighted kappa value)

 

klasyfikacja
Kappa 
(ważo-

ne) 
pidealna 

zgod-
ność

sąsiedni 
kwartyl

prze-
ciwny 

kwartyl

produkty nabiałowe /dairy 
products

40,0 35,0 1,7 0,316 <0,001

pieczywo /bread 35,0 38,3 8,3 0,200 0,016

tłuszcze do pieczywa /fat 
spreads

30,0 46,7 5,0 0,208 0,012

dżem, miód /jam, honey 33,3 40,0 13,3 0,207 0,010

mięso /meat 21,7 41,66 11,7 -0,020 0,586

wędliny /meat products 26,7 45,0 10,0 0,145 0,065

ryby /fish 36,7 35,0 13,3 0,186 0,008

jaja /eggs 46,7 36,7 8,33 0,412 <0.001

warzywa /vegetables 38,3 41, 7 10,0 0,272 0,002

owoce /fruit 40,0 36,7 3,33 0,307 <0,001

soki /juices 40,0 38,3 3,33 0,315 <0,001

słodycze /sweets 46,7 36,67 3,33 0,409 <0,001

Dyskusja

 Przedstawione badanie miało na celu ocenę 
przydatności kwestionariusza częstości spożycia, 
dedykowanego dla dzieci trzyletnich, do uzyskiwania 
zgodnych ze stanem faktycznym danych dotyczących 
sposobu żywienia małych dzieci. W świetle dostęp-
nej literatury z tego zakresu, w populacji polskiej do 
tej pory nie było zwalidowanego kwestionariusza 
częstości spożycia, który można byłoby zastosować 
u dzieci w tym wieku. Standardowo wykorzystywana 
w tym celu metoda wywiadu 24-godzinnego, mimo że 
dokładniejsza w ocenie spożycia, najczęściej dotyczy 
spożycia w jednym, ewentualnie kilku wybranych 
dniach i jest bardzo wrażliwa na zmiany wynikające 
z wahań apetytu, czy specjalnych okazji wpływających 
na zmianę sposobu żywienia, który to problem można 
wyeliminować stosując pytania o zwyczajowy sposób 
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od niskiego po bardzo wysokie. W tym celu należy 
porównać zdolność badanego narzędzia do klasyfiko-
wania osób do tych samych grup spożycia, co narzędzie 
referencyjne. W naszym badaniu średnio 36% osób 
klasyfikowanych było dokładnie w tym samym kwar-
tylu, a blisko trzy czwarte przypadków w obrębie tego 
samego lub sąsiedniego kwartyla. Jednak podobnie 
jak w poprzedniej analizie, nie wykazano zgodności 
SFFQ do poprawnego klasyfikowaniu osób względem 
wielkości spożycia mięsa, również dla spożycia wędlin 
współczynnik nie był istotny statystycznie. Uzyskane 
współczynniki zgodności są zbliżone do tych uzyski-
wanych w badaniach nad zgodnością narzędzi do oce-
ny sposobu żywienia dedykowanych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym [11, 12], co więcej również w tych 
badaniach najniższe poziomy zgodności uzyskiwane 
były dla mięsa i jego przetworów. 
 Należy również wspomnieć o ograniczeniach 
badania. Przede wszystkim obydwa narzędzia po-
sługują się wywiadem, więc błędy, mimo zachowanej 
staranności w zbieraniu informacji, mogą być skorelo-
wane. Ponadto wywiad 24-godzinny przeprowadzano 
w ciągu trzech kolejnych dni, co mogło wpłynąć na 
różnorodność diety, a zatem być mniej reprezenta-
tywne dla całego okresu objętego wywiadem częstości 
spożycia, przez co uzyskane wskaźniki zgodności są 
nieco zaniżone. Z drugiej strony do badań wylosowa-
no próbę złożoną z osób biorących udział w innych 
badaniach, co mogło spowodować, że uczestnicy byli 
bardziej zmotywowani do udzielania zgodnych z rze-
czywistością odpowiedzi. 

Wnioski

 Przedstawiony kwestionariusz w większości 
przypadków prawidłowo ocenia spożycie poszczegól-
nych grup produktów spożywczych oraz poprawnie 
klasyfikuje pod względem wielkości spożycia badaną 
populację, za wyjątkiem produktów mięsnych i wędlin. 
Wydaje się, że może być przydatnym narzędziem do 
oceny zwyczajowego sposobu żywienia dzieci w wieku 
3 lat. Natomiast dalsze prace powinny zostać nakie-
rowane na poprawę zbierania informacji dotyczącej 
spożycia mięsa i wędlin. 
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