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Introduction. The aging process occurs at different rates, depending on 
the individual features, but also on environmental, economic, social and 
geographical ones. One of the factors determining the rate of aging is 
diet.

Aim. An assessment of food intake of elderly inhabitants of a small town 
– Twardogora in terms of prevention of old age diseases.

Material and methods. The study group consisted of 268 (198 women, 
70 men) inhabitants of Twardogora (Lower Silesian voivodeship) aged over 
60 years. The 24-hour recall and a questionnaire on eating habits was 
conducted among the study group. 

Results. An average energy intake with daily food rations amounted to 
1372.6 kcal/day in the women and 1706.5 kcal/day in the men. The 
percentage of energy from protein, fat and carbohydrates in the women’s 
diets amounted to: 14.9%, 33.5% and 51.3%, while in men’s: 15.1%, 
32.9% and 50.8%, respectively. An excessive saturated fatty acid intake 
with diets was observed in 40.9% of the women and 50% of the men. 
An average daily cholesterol intake in both groups was consistent with the 
recommendations. The recommended 20-40 g/day of fiber was observed 
only in 14.6% of the women’s and in 17.1% of the men’s food rations. In 
the diets of both groups, a lower than the recommended content of: vitamin 
D, C, folate, potassium, calcium, magnesium and iodine was observed. 
Moreover, in the women’s diets an insufficient content of vitamin B1 was 
observed, while in the men’s diets – of vitamin E and zinc.

Conclusions. Due to many dietary errors observed among the studied 
seniors, nutritional education should be implemented for this group of 
people. In order to supplement nutritional deficiencies identified in the 
assessed food rations, an increased intake of vegetables, fruit, whole grain 
products, low-fat dairy products and oily fish should be recommend.
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Wprowadzenie. Proces starzenia się przebiega w różnym tempie i zależy 
od uwarunkowań osobniczych, ale także środowiskowych, ekonomicznych, 
społecznych i geograficznych. Jednym z czynników determinujących tempo 
procesu starzenia się jest sposób odżywiania.

Cel badań. Ocena sposobu żywienia osób starszych mieszkających 
w małym mieście – Twardogórze w aspekcie profilaktyki schorzeń wieku 
podeszłego.

Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 268 osób po 60. roku życia 
(198 kobiet i 70 mężczyzn) mieszkających w Twardogórze w województwie 
dolnośląskim. W badaniu wykorzystano wywiad 24-godzinny oraz ankietę 
dotyczącą zwyczajów żywieniowych.

Wyniki. Średnia wartość energetyczna całodziennych racji pokarmowych 
(CaRP) badanych kobiet wynosiła 1372,6 kcal/dzień, a mężczyzn 1706,5 
kcal/dzień. Udział energii z białek, tłuszczów i węglowodanów w CaRP 
kobiet wynosił odpowiednio: 14,9%, 33,5% i 51,3%, a w CaRP mężczyzn 
odpowiednio: 15,1%, 32,9% i 50,8%. Zbyt wysoką zawartość nasyconych 
kwasów tłuszczowych w CaRP stwierdzono u 40,9% kobiet i 50% mężczyzn. 
Średnia dzienna podaż cholesterolu w grupie kobiet i mężczyzn była zgodna 
z zaleceniami. Zalecane spożycie 20-40 g błonnika dziennie stwierdzono 
tylko u 14,6% kobiet i 17,1% mężczyzn. W CaRP kobiet i mężczyzn 
stwierdzono mniejszą w porównaniu z normami zawartość: witaminy D, C, 
folianów oraz potasu, wapnia, magnezu i jodu. W CaRP kobiet stwierdzono 
ponadto niewystarczającą zawartość witaminy B1, a w posiłkach mężczyzn 
– witaminy E oraz cynku. 

Wnioski. Z uwagi na wiele błędów żywieniowych stwierdzonych wśród 
badanych seniorów, należałoby realizować ciągłą edukację żywieniową w tej 
grupie osób. Wskazane byłoby spożywanie większej ilości warzyw, owoców, 
pełnoziarnistych produktów zbożowych oraz niskotłuszczowych produktów 
mlecznych i tłustych ryb morskich w celu uzupełnienia niedoborów 
żywieniowych stwierdzonych w ocenianych racjach pokarmowych.
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Wykaz skrótów

CaRP – całodzienna racja pokarmowa

Wstęp

 Trwający od lat postęp cywilizacyjny przyczynia 
się do poprawy warunków bytowych oraz ułatwia 
dostęp do opieki medycznej. Coraz większą uwagę 
przywiązuje się także do prozdrowotnych zachowań, 
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które wpływają na wydłużenie czasu trwania życia 
człowieka. W wyniku tych procesów na świecie nastę-
puje wzrost liczby osób w wieku powyżej 65 lat [1]. 
Podobne trendy demograficzne zauważalne są również 
w Polsce, gdzie w 2000 r. ludzie starsi stanowili 12,4% 
społeczeństwa, a w 2007 r. – 13,5%. Przewiduje się, że 
w roku 2020 odsetek ten będzie wynosił 18,4%, a do 
roku 2035 wzrośnie do 23,2% [2].
 Starzenie się jest naturalnym, nieodwracalnym 
procesem, dotyczącym każdego człowieka, rozpo-
czynającym się już w chwili narodzin. Ze względu 
na zmiany zachodzące w poszczególnych narządach 
i układach, utrudnione jest zachowanie równowagi we-
wnątrzustrojowej. W czasie starzenia się ograniczona 
zostaje intensywność odbudowywania tkanek, które 
ulegają odwodnieniu i tracą elastyczność. Zmniejsza 
się odporność organizmu i staje się on bardziej podatny 
na choroby. Człowiek z upływem lat jest coraz bardziej 
zależny od otoczenia, co prowadzi do pogorszenia 
jakości jego życia [3-5]. 
 Proces starzenia się przebiega w różnym tempie 
i zależy od uwarunkowań osobniczych, ale także śro-
dowiskowych, ekonomicznych, społecznych i geogra-
ficznych. Jednym z czynników determinujących tempo 
procesu starzenia się jest sposób odżywiania [5, 6]. 
Konsekwencją wzrostu odsetka ludności na świecie 
w wieku powyżej 65 lat jest częstsze występowanie 
chorób, takich jak: choroba Alzheimera, osteoporoza, 
choroby układu sercowo-naczyniowego i nowotwory 
[7]. Wśród czynników ryzyka tych schorzeń istotne 
miejsce zajmują czynniki żywieniowe [8-10]. Stoso-
wanie prozdrowotnej diety, mającej na celu opóźnienie 
progresji chorób przewlekłych związanych z wiekiem 
może mieć znaczący wpływ na jakość życia [7].

Cel pracy

 Ocena sposobu żywienia osób starszych miesz-
kających w małym mieście – Twardogórze w aspekcie 
profilaktyki schorzeń wieku podeszłego.

Materiał i metody

 Badania przeprowadzono w sezonie letnim 
w 2008 r. w Twardogórze w województwie dolno-
śląskim. Według danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w 2007 r. Twardogórę zamieszkiwało 
6859 osób, w tym 1018 po 60 roku życia (r.ż.) [2]. 
Pisemne i ustne informacje o planowanym badaniu 
„Zdrowie Seniora” otrzymali wszyscy seniorzy miesz-
kający w Twardogórze, ale do badań zgłosiło się 268 
osób (26,3%). Wśród badanych było 198 kobiet i 70 
mężczyzn. W badaniu uczestniczyły osoby zdrowe, 
bez demencji. Uczestników podzielono na trzy grupy 
wiekowe. Kobiety w wieku 60-65 lat stanowiły 46,0%, 
a mężczyźni 40,0% badanej populacji. W drugiej gru-
pie wiekowej (66-75 lat) znalazło się 35,4% kobiet 

i 37,1% mężczyzn. Kobiety po 75 r.ż. stanowiły 18,7%, 
a mężczyźni 22,9% badanych seniorów. Ocenę sposo-
bu żywienia przeprowadzono w czasie bezpośredniego 
wywiadu z badaną osobą wykorzystując autorską 
ankietę i jednokrotny wywiad o spożyciu z ostatnich 
24 godzin poprzedzających badanie. Do oszacowa-
nia wielkości porcji produktów spożywanych przez 
badanych posłużył „Album fotografii produktów 
i potraw” [11]. Za pomocą programu komputerowego 
„Energia”, z bazą danych wg Kunachowicz i wsp. [12], 
obliczono wartości energetyczne racji pokarmowych, 
zawartość makroskładników oraz witamin i skład-
ników mineralnych. Uzyskane wyniki porównano 
z normami oraz zaleceniami żywieniowymi dla odpo-
wiedniej grupy wiekowej [13]. Wyniki przedstawiono 
w tabelach I-V. Zapotrzebowanie energetyczne dla 
badanej grupy osób ustalono odpowiednio według 
płci, wieku, należnej masy ciała oraz przyjętej niskiej 
aktywności fizycznej. Jako zalecany udział energii 
z poszczególnych makroskładników w całodziennym 
pożywieniu przyjęto: 10-15% energii z białek, 25-30% 
energii z tłuszczów i 55-65% energii z węglowodanów. 
Normy na witaminy A, C, B1, B2, PP, B6, B12 i foliany 
przyjęto na poziomie średniego zapotrzebowania 
grupy (Estimated Average Requirement – EAR), a na 
witaminy E i D na poziomie wystarczającego spożycia 
(Adequated Intake – AI). Normy na składniki mineral-
ne: fosfor, magnez, żelazo, cynk, jod i miedź, przyjęto 
na poziomie EAR, natomiast na wapń, sód i potas na 
poziomie AI.

Wyniki

 W badanej grupie osób wykształcenie podstawowe 
miało 51,5% kobiet i 35,7% mężczyzn, a zawodowe 
odpowiednio 17,2% i 34,3%. Około 1/4 osób obu płci 
miało wykształcenie średnie. Najmniejszą część grupy 
stanowili seniorzy z wykształceniem wyższym (3,0% 
kobiet i 4,3% mężczyzn). Około 82% badanych było 
emerytami, renta była natomiast źródłem dochodów 
17,1% kobiet i 11,0% mężczyzn. Większość kobiet 
(64,1%) i mężczyzn (94,3%) mieszkała razem ze 
współmałżonkiem. Znaczący odsetek badanych se-
niorów (67,9% kobiet i 92,3% mężczyzn) nie miał 
problemów podczas robienia zakupów, ale 1/3 bada-
nych kobiet napotykała na takie trudności. 
 Ponad połowa badanej grupy z Twardogóry prefe-
rowała 3-posiłkowy model odżywiania się (53% kobiet 
i 60% mężczyzn). Tylko 16,2% kobiet i 12,9% męż-
czyzn spożywało zalecanych 5 posiłków dziennie. 
 Całodzienne racje pokarmowe (CaRP) kobiet 
i mężczyzn z Twardogóry nie realizowały norm na 
energię, co przedstawiono w tabeli I. Średnia wartość 
energetyczna CaRP kobiet w wieku 60-65 lat wynosiła 
1369,2 kcal/dzień, w wieku 66-75 lat – 1383,7 kcal/
dzień, a w wieku powyżej 75 r.ż. – 1359,8 kcal/dzień. 



496 Probl Hig Epidemiol  2013, 94(3): 494-502

Zbyt wysoką wartość energetyczną całodziennych 
posiłków stwierdzono u 14,1% badanych seniorek 
(w poszczególnych grupach wiekowych odpowied-
nio u 12,1%, 14,3% i 18,9%). Podaż energii zgodną 
z odpowiednią normą stwierdzono u 3,3% kobiet 
z najmłodszej grupy wiekowej, 5,7% w wieku 66-75 
lat oraz 10,8% w najstarszej grupie wiekowej. Średnia 
wartość energetyczna CaRP seniorów w wieku 60-65 
lat wynosiła 1808 kcal/dzień, w wieku 66-75 lat wyno-
siła 1626,3 kcal/dzień, a w najstarszej grupie wiekowej 
– 1659,4 kcal/dzień. Około 77% ocenianych racji 
pokarmowych mężczyzn nie realizowało dziennego 
zapotrzebowania energetycznego, a około 10% racji 
pokarmowych w tej grupie charakteryzowało się zbyt 
dużą wartością energetyczną. Podaż energii zgodną 
z normami stwierdzono u 10,7% mężczyzn w wieku 
60-65 lat, u 15,4% w wieku 66-75 lat oraz u 12,5% 
w najstarszej grupie wiekowej.
 W CaRP seniorów z Twardogóry stwierdzono 
nieprawidłowy udział w podaży całodziennej energii 
z makroskładników. W CaRP kobiet stwierdzono 
prawidłowy odsetek energii z białek (14,9%), zbyt 
duży udział energii z tłuszczów (33,5%), a zbyt mały 
zwęglowodanów (51,3%). Podobne proporcje zaobser-
wowano w CaRP mężczyzn, w których udział energii 
z makroskładników wynosił odpowiednio: 15,1%, 
32,9% i 50,8%. 
 Zawartość białka, tłuszczów, węglowodanów oraz 
cholesterolu i błonnika pokarmowego w dietach bada-
nych osób przedstawiono w tabelach II i III. Średnia 
zawartość tłuszczów w CaRP badanych kobiet mieściła 
się w górnych granicach norm. Normę na tłuszcze 
przekraczało jednak około 23% CaRP kobiet w wieku 
60-65 lat oraz niecałe 30% CaRP kobiet z pozostałych 
grup wiekowych. Wśród mężczyzn spożycie tłuszczów 
było szczególnie wysokie w pierwszej grupie wiekowej, 
których średnia zawartość w CaRP przekraczała nor-
mę. Około 40% seniorów w wieku 60-65 lat spożywało 
nadmierne ilości tego makroskładnika. 
 Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, zbyt wy-
sokie było spożycie tłuszczów zwierzęcych, o czym 

świadczą przekroczone zalecenia podaży nasyconych 
kwasów tłuszczowych. Wartości zalecane przekroczo-
ne były w około 40% CaRP kobiet. Wśród mężczyzn 
w wieku 60-65 lat nadmierne spożycie nasyconych 
kwasów tłuszczowych odnotowano w 67,9% CaRP 
i w około 38% CaRP w starszych grupach wiekowych. 
Średnia zawartość cholesterolu w diecie badanych 
seniorów była zgodna z zaleceniami i w CaRP kobiet 
wynosiła średnio 210 mg, a w CaRP mężczyzn – 253 
mg. Ponad 82% kobiet i 65% mężczyzn dostarczało 
z pożywieniem poniżej 300 mg/dzień cholesterolu.
 W niniejszym badaniu stwierdzono niewystarcza-
jącą podaż wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Średnia zawartość kwasów tłuszczowych z rodziny n-6 
w CaRP kobiet i mężczyzn była niższa niż 6% należnej 
energii w ciągu dnia. Zaleceń tych nie realizowało 80% 
badanych kobiet i mężczyzn. Średnie dzienne spożycie 
kwasów tłuszczowych EPA i DHA w obu badanych 
grupach było niższe niż zalecane 200 mg. Ponad 91% 
badanych osób nie spożywało zalecanych ilości tych 
kwasów tłuszczowych. 
 Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, wykaza-
no niewystarczające spożycie węglowodanów, które 
wynikało z niedostatecznej konsumpcji produktów 
zbożowych, ziemniaków oraz warzyw i owoców. Nie-
wystarczająca była również podaż błonnika pokarmo-
wego, którego średnia zawartość wynosiła 14,0 g/dzień 
w CaRP kobiet i 17,3 g/dzień w CaRP mężczyzn. 
Tylko 14,6% kobiet i 17,1% mężczyzn realizowało 
zalecane spożycie na ten składnik pokarmowy. 
 W CaRP badanych osób starszych oceniono za-
wartość witamin i składników mineralnych (tab. IV 
i V). W CaRP kobiet nadmierna była podaż witamin: 
A, B2 i B12, a w dietach mężczyzn witamin: A, PP, B6 
i B12. Najniższa w porównaniu z normami, w obu gru-
pach, była podaż witaminy D. CaRP kobiet w wieku 
60-65 lat realizowały zaledwie 19% normy, a powyżej 
66 lat – 16%. CaRP mężczyzn w wieku 60-65 lat rea-
lizowały 21% wartości rekomendowanej dla witaminy 
D, a powyżej 66 lat – 13,3%. W CaRP seniorek zbyt 
niska była również podaż folianów, witaminy B1 oraz 

Tabela I. Wartość energetyczna racji pokarmowych badanych mieszkańców Twardogóry (n=268)
Table I. Energy intake with food rations in the study group of Twardogora (n=268)

Grupa badana 
(n=268)

Wiek
X±SD

[kcal/dzień]
Mediana

[kcal/dzień]
Średnia norma 

[kcal/dzień]
% CaRP

poniżej normy
% CaRP
w normie

% CaRP
powyżej normy

Kobiety (n=198) 60-65 1369,2±472,8 1303,9 2091,4 84,6 3,3 12,1

66-75 1383,7±505,4 1351,9 1910,3 80,0 5,7 14,3

>75 1359,8±554,4 1215,5 1779,0 70,3 10,8 18,9

Ogół 1372,6±497,8 1282,1 1969,0 80,3 5,6 14,1

Mężczyźni (n=70) 60-65 1808,0±620,4 1788,6 2468,7 78,6 10,7 10,7

66-75  1626,3±536,6 1529,1 2309,2 76,9 15,4 7,7

>75 1659,4±419,2 1567,8 2072,0 75,0 12,5 12,5

Ogół 1706,5±548,0 1670,3 2318,7 77,1 12,9 10,0

X – średnia, SD – odchylenie standardowe, CaRP – całodzienna racja pokarmowa
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Tabela II. Zawartość makroskładników w racjach pokarmowych badanych seniorek (n=198)
Table II. Content of macronutrients in food rations of the examined elderly women (n=198)

Składniki odżywcze Wiek X±SD Mediana
% CaRP

poniżej odpowiednich 
norm i zaleceń

% CaRP
spełniających odpowied-

nie normy i zalecenia

% CaRP
powyżej odpowiednich 

norm i zaleceń

Białko [g/dzień] 60-65 50,0±19,8 49,3 52,7 39,6 7,7

66-75 51,0±25,2 47,8 50,0 40,0 10,0

> 75 46,5±19,9 46,3 48,6 37,8 13,5

Ogół 49,7±21,9 47,7 51,0 39,4 9,6

Tłuszcze [g/dzień] 60-65 52,4±22,8 50,1 65,9 11,0 23,1

66-75 54,5±28,9 49,7 57,1 14,3 28,6

> 75 50,3±26,2 45,3 56,8 13,5 29,7

Ogół 52,8±25,7 49,7 61,1 12,6 26,3

Nasycone kwasy tłuszczowe [g/dzień] 60-65 21,3±10,7 19,7 – 59,3 40,7

66-75 23,2±11,4 19,5 – 57,1 42,9

>75 21,5±11,6 18,3 – 62,2 37,8

Ogół 22,0±11,1 19,4 – 59,1 40,9

Cholesterol [mg/dzień] 60-65 196,5±109,1 179,3 – 87,9 12,1

66-75 236,2±142,6 204,3 – 77,1 22,9

>75 196,1±117,0 162,5 – 78,4 21,6

Ogół 210,5±124 188,5 – 82,3 17,7

Kwasy tłuszczowe n-6 [g/dzień] 60-65 6,6±5,1 5,3 82,4 13,2 4,4

66-75 6,1±4,4 4,4 80,0 4,3 15,7

>75 5,8±4,2 4,4 75,7 21,6 2,7

Ogół 6,3±4,7 4,9 80,3 15,7 4,0

EPA + DHA [mg/dzień] 60-65 130±413 13,0 91,2 1,1 7,7

66-75 127±367 16,0 90,0 2,9 7,1

>75 87±396 7,0 94,6 0,0 5,4

Ogół 121±393 13,1 91,4 1,5 7,1

Węglowodany [g/dzień] 60-65 184±67,2 170,5 93,4 5,5 1,1

66-75 187±63,8 182,7 91,4 2,9 5,7

>75 192±86,1 182,8 78,4 13,5 8,1

Ogół 186±69,6 173,0 89,9 6,1 4,0

Błonnik [g/dzień] 60-65 15,1±6,1 14,3 82,4 17,6 0

66-75 13,6±5,2 12,6 84,3 15,7 0

>75 11,8±4,4 11,0 94,6 5,4 0

Ogół 14,0±5,6 13,1 85,4 14,6 0

X – średnia, SD – odchylenie standardowe, CaRP – całodzienna racja pokarmowa, EPA – kwas eikozapentaenowy, DHA – kwas dokozaheksaenowy

witaminy C. Połowa kobiet realizowała normę na 
spożycie folianów zaledwie w 30-50%. Optymalna 
była natomiast podaż witamin: E, PP i B6. W CaRP 
mężczyzn stwierdzono niedostateczną podaż folianów, 
witaminy E oraz witaminy C. Ponad 51% mężczyzn 
realizowało normę na foliany tylko w 30-50%. Opty-
malne było spożycie jedynie witaminy B1 i B2. 
 W CaRP mężczyzn z Twardogóry stwierdzono 
nadmierną zawartość sodu. Norma przekroczona 
została w 60,7% CaRP mężczyzn w wieku 60-65 lat, 
w 42,3% CaRP mężczyzn w wieku 66-75 lat i 68,8% 
– w wieku powyżej 75 lat. Średnia zawartość sodu 
w CaRP kobiet w wieku powyżej 65 lat była zgodna 
z zaleceniami. W dietach kobiet w wieku 60-65 lat 
norma na sód realizowana była w 80,7%. W odnie-
sieniu do spożycia innych składników mineralnych 
w badanej grupie osób starszych z Twardogóry zano-
towano zbyt wysoką podaż fosforu, żelaza i miedzi. 

Wypełnienie normy spożycia fosforu w zakresie ponad 
130% stwierdzono w 53,5% CaRP kobiet i w 68,6% 
mężczyzn. O ponad 30% normę na spożycie żelaza 
przekraczało 43,4% kobiet i 58,6% mężczyzn, a na 
spożycie miedzi odpowiednio 40,4% i 48,6% bada-
nych.
 Racje pokarmowe badanych osób nie zawiera-
ły należnej ilości potasu, wapnia, magnezu i jodu. 
Średnia zawartość potasu w CaRP kobiet wypełnia-
ła normę w 52,3%, a w CaRP mężczyzn w 61,9%. 
Średnia podaż wapnia wśród kobiet z Twardogóry 
kształtowała się na poziomie 31,4% realizacji normy, 
a 58,1% badanych seniorek nie realizowała jej nawet 
w 30%. Średnia zawartość wapnia w CaRP seniorów 
wypełniała normę w 28,6%, przy czym ponad 64% 
mężczyzn nie realizowało normy nawet w 30%. Tak 
niska podaż wapnia była spowodowana zbyt małym 
spożyciem mleka i produktów mlecznych. 
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Dyskusja

 Jednym z wyznaczników prawidłowego żywienia 
jest ilość posiłków w ciągu dnia. Wskazane jest spo-
żywanie minimum 3, ale optymalnie 5 niewielkich 
objętościowo posiłków dziennie. Wśród responden-
tów w pracy Kołłajtis-Dołowy i Tyskiej [14] trzy po-
siłki dziennie spożywało 65,7% osób, 25,2% – cztery 
posiłki i więcej, a 9,1% – mniej niż 3 posiłki. Wśród 
osób starszych z warszawskich stowarzyszeń spo-
łecznych dominowało spożycie trzech (44,8% kobiet 
i 47,8% mężczyzn) i czterech (43,1% kobiet i 41,3% 
mężczyzn) posiłków dziennie [15]. Spożycie trzech 
lub czterech posiłków dziennie deklarowała również 
większość osób starszych z Poznania (odpowiednio 
34% kobiet i 35,7% mężczyzn oraz 42% kobiet 
i 34,3% mężczyzn) [16]. Inne rezultaty otrzymały 
Sadowska i Śliwińska [17], które objęły badaniami 
seniorów zamieszkujących tereny wiejskie. Osoby 
te spożywały zwykle cztery (42,1% kobiet i 36,4% 

mężczyzn) i pięć posiłków (42,1% kobiet i 45,4% 
mężczyzn) dziennie.
 W badanej grupie seniorów z Twardogóry stwier-
dzono niedostateczną wartość energetyczną CaRP. 
W innych polskich badaniach otrzymano wyniki 
zbliżone do uzyskanych w pracy własnej. Zbyt niską 
wartością energetyczną charakteryzowały się CaRP 
osób starszych z województwa warmińsko – mazur-
skiego [18,19]. Jeszcze niższą średnią wartość ener-
getyczną CaRP stwierdzono w grupie mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata 
(kobiety – 1320,7 kcal/dzień, mężczyźni – 1461,4 
kcal/dzień), którzy uczestniczyli w badaniu PONS 
(Polish-Norwegian Study) [20]. Na podobnym pozio-
mie jak w pracy własnej kształtowała się średnia dzien-
na wartość energetyczna CaRP mężczyzn w starszym 
wieku mieszkających w Krakowie – 1840 kcal, ale 
zdecydowanie wyższa była wśród kobiet – 2100 kcal 
[21]. Inne wyniki uzyskano analizując diety osób 

Tabela III. Zawartość makroskładników w racjach pokarmowych badanych seniorów (n=70)
Table III. Content of macronutrients in food rations of the examined elderly men (n=70)

Składniki odżywcze Wiek X±SD Mediana
% CaRP

poniżej odpowiednich 
norm i zaleceń

% CaRP
spełniających odpowied-

nie normy i zalecenia

% CaRP
powyżej odpowiednich 

norm i zaleceń

Białko [g/dzień] 60-65 67,3±24,1 63,6 46,4 42,9 10,7

66-75 59,9±24,9 52,4 50,0 34,6 15,4

>75 56,6±15,3 55,2 50,0 37,5 12,5

Ogół 62,1±22,9 58,6 48,6 38,6 12,9

Tłuszcze [g/dzień] 60-65 73,5±30,1 71,6 46,4 14,3 39,3

66-75 56,6±25,0 54,3 61,5 19,2 19,2

>75 61,2±21,1 53,1 56,3 18,8 25,0

Ogół 64,4±27,1 64,4 54,3 17,1 28,6

Nasycone kwasy tłuszczowe [g/dzień] 60-65 30,2±12,5 32,7 – 32,1 67,9

66-75 24,7±13,5 21,7 – 61,5 38,5

>75 24,2±8,2 23,4 – 62,5 37,5

Ogół 26,8±12,3 25,0 – 50,0 50,0

Cholesterol [mg/dzień] 60-65 298±153 284,0 – 53,6 46,4

66-75 224±118 233,1 – 61,5 38,5

> 75 221±89 225,9 – 93,8 6,3

Ogół 253±132 252 – 65,7 34,3

Kwasy tłuszczowe n-6 [g/dzień] 60-65 8,3±4,7 7,8 82,1 14,3 3,6

66-75 7,1±4,7 6,2 76,9 23,1 0,0

>75 7,4±3,8 6,0 81,3 12,5 6,3

Ogół 7,7±4,5 6,5 80,0 17,1 2,9

EPA + DHA [mg/dzień] 60-65 46,4±54,4 24,1 92,9 7,1 0,0

66-75 125,9 ±338,2 25,2 88,5 0,0 11,5

>75 141,3 ±414,8 31,5 93,8 0,0 6,3

Ogół 97,6±285,7 27,0 91,4 2,9 5,7

Węglowodany [g/dzień] 60-65 232±102 187,7 85,7 7,1 7,1

66-75 229±82 226,8 88,5 7,7 3,8

>75 231±63 224,9 87,5 0,0 12,5

Ogół 231±86 216,0 87,1 5,7 7,1

Błonnik [g/dzień] 60-65 18,4±12,2 15,7 78,6 14,3 7,1

66-75  17,1±6,0 15,7 76,9 23,1 0,0

>75 15,9±6,0 15,2 87,5 12,5 0,0

Ogół 17,3±9,0 15,7 80,0 17,1 2,9

X – średnia, SD – odchylenie standardowe, CaRP – całodzienna racja pokarmowa, EPA – kwas eikozapentaenowy, DHA – kwas dokozaheksaenowy
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w wieku 65-96 lat zamieszkujących tereny wiejskie, 
gdzie średnia dzienna wartość energetyczna CaRP 
kobiet wynosiła 1752 kcal, a mężczyzn – 1922 kcal 
[17]. 
 Wyższą wartością energetyczną, w porównaniu 
z wynikami badania własnego, charakteryzowały się 
CaRP mieszkańców innych państw europejskich. 
Programem SENECA objęto osoby starsze z 9 miast 
(10 000-20 000 mieszkańców) z: Belgii, Danii, 
Francji, Włoch, Holandii, Portugalii, Hiszpanii 
i Szwajcarii. Spośród nich najwyższą wartością ener-
getyczną (2460 kcal/dzień) charakteryzowały się 
CaRP Hiszpanów, a najmniejszą – Szwajcarów (1720 
kcal/dzień) [22]. W większych europejskich mia-
stach liczących powyżej 100 000 mieszkańców także 
odnotowano wyższą wartość energetyczną CaRP niż 
w pracy własnej. Vaquero i wsp. [23] stwierdzili, że 
średnia wartość energetyczna posiłków kobiet z miasta 
León w Hiszpanii wynosiła średnio 1969 kcal/dzień, 
a mężczyzn – 2055 kcal/dzień. Na podobnym pozio-
mie kształtowała się dzienna wartość energetyczna 
diet osób starszych z Brescia we Włoszech i wynosiła 
średnio 1920,6 kcal [24]. Niższą wartość energetycz-
ną stwierdzono w CaRP kobiet w wieku 75-87 lat ze 
Szwajcarii (1544 kcal/dzień) [25]. 

 CaRP seniorów z Twardogóry charakteryzowały 
się nieprawidłową strukturą energetyczną. Zbyt wy-
soki odsetek energii z białek i tłuszczów, a zbyt niski 
z węglowodanów stwierdzono także w CaRP uczestni-
ków badania PONS [20] oraz w CaRP osób starszych 
w pracy Sadowskiej i Śliwińskiej [17]. W CaRP męż-
czyzn w starszym wieku z Polski północno-wschodniej 
tłuszcze stanowiły 33,8% energii, a węglowodany 
51,6%. Bliższe zaleceniom były CaRP kobiet, w któ-
rych udział energii z białek wynosił 13,7%, z tłuszczów 
– 30,9%, a z węglowodanów – 54,9% [19]. 
 Prawidłowy udział energii z białek stwierdzono 
w CaRP mieszkańców Belgii, Danii, Włoch, Holan-
dii i Szwajcarii, a zbyt wysoki we Francji, Portugalii 
i Hiszpanii [22]. Prawidłowy udział energii z tłusz-
czów dotyczył jedynie diet Portugalczyków (25,7%), 
a w pozostałych państwach przekraczał zalecenia (od 
31,1% we Włoszech do 41,9% w Szwajcarii). CaRP 
mieszkańców państw objętych programem SENECA 
dostarczały poniżej 50% energii z węglowodanów, 
z wyjątkiem Włoch (50,6%) i Portugalii (55%) [22]. 
Vaquero i wsp. [23] stwierdzili, że w CaRP Hiszpanów 
białko dostarczało 16,5% energii, tłuszcze – 38,3%, 
węglowodany – 39,3%, a w CaRP Hiszpanek odpo-
wiednio 16,5%, 39,3% i 42%.

Tabela IV. Zawartość witamin i składników mineralnych w racjach pokarmo-
wych badanych seniorek (n=198)
Table IV. Content of vitamins and minerals in food rations of the examined 
elderly women (n=198)

Witaminy i składniki 
mineralne

Jed-
nost-
ka

X±SD Mediana Normy
% 

realizacji 
norm

Witamina A μg 623,6±989,6 459,4 500,0 124,7

Witamina D (60-65 lat) μg 1,9±2,4 1,2 10,0 19,0

Witamina D (>66 lat) μg 2,4±4,8 1,2 15,0 16,0

Witamina E mg 7,3±4,5 6,2 8,0 91,3

Witamina B1 mg 0,7±0,4 0,7 0,9 77,8

Witamina B2 mg 1,1±0,6 1,0 0,9 122,2

Witamina PP mg 11,6±5,6 10,5 11,0 105,5

Witamina B6 mg 1,4±0,6 1,3 1,3 107,7

Foliany μg 137,7±66,8 127,6 320,0 43,0

Witamina B12 μg 2,8±5,0 1,7 2,0 140,0

Witamina C mg 51,6±36,7 43,6 60,0 86,0

Sód (60-65 lat) mg 1130,2±509,2 1062,8 1400,0 80,7

Sód (66-75 lat) mg 1247,6±616,2 1153,6 1300,0 96,0

Sód (>75 lat) mg 1285,9±673,2 1139,9 1200,0 107,2

Potas mg 2460,4±863,8 2394,6 4700,0 52,3

Wapń mg 407,6±283,9 323,7 1300,0 31,4

Fosfor mg 804,8±335,8 779,0 580,0 138,8

Żelazo mg 7,8±3,1 7,4 6,0 130,0

Cynk mg 6,7±2,6 6,3 6,8 98,5

Magnez mg 201,2±70,3 194,5 265,0 75,9

Miedź mg 0,9±0,3 0,8 0,7 128,6

Jod μg 23,7±13,6 20,4 95,0 24,9

X – średnia, SD – odchylenie standardowe

Tabela V. Zawartość witamin i składników mineralnych w racjach pokarmo-
wych badanych seniorów (n=70)
Table V. Content of vitamins and minerals in food rations of the examined 
elderly men (n=70)

Witaminy i składniki 
mineralne

Jed-
nost-
ka

X±SD Mediana Normy 
% 

realizacji 
norm

Witamina A μg 813,3±1785,2 496,7 630,0 129,1

Witamina D (60-65 lat) μg 2,1±1,4 1,8 10,0 21,0

Witamina D (>66 lat) μg 2,0±1,8 1,5 15,0 13,3

Witamina E mg 7,9±4,8 6,6 10,0 79,0

Witamina B1 mg 1,0±0,4 0,9 1,1 90,9

Witamina B2 mg 1,2±0,6 1,1 1,1 109,1

Witamina PP mg 16,4±7,9 14,4 12,0 136,7

Witamina B6 mg 1,8±0,7 1,8 1,4 128,6

Foliany μg 152,5±57,7 143,8 320,0 47,7

Witamina B12 μg 2,7±4,2 1,6 2,0 135,0

Witamina C mg 53,2±53,6 42,8 75,0 70,9

Sód (60-65 lat) mg 1851,3±881,6 1751,9 1400,0 132,2

Sód (66-75 lat) mg 1461,4±708,1 1351,4 1300,0 112,4

Sód (>75 lat) mg 1735,3±845,9 1499,9 1200,0 144,6

Potas mg 2907,5±1115,2 2796,9 4700,0 61,9

Wapń mg 372,2±246,1 266,1 1300,0 28,6

Fosfor mg 956,4±335,5 902,0 580,0 164,9

Żelazo mg 9,9±4,9 8,2 6,0 165,0

Cynk mg 8,2±3,2 7,5 9,4 87,2

Magnez mg 239,3±84,5 227,1 350,0 68,4

Miedź mg 1,0±0,4 0,9 0,7 142,9

Jod μg 24,3±13,0 21,0 95,0 25,6

X – średnia, SD – odchylenie standardowe
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 W dietach mieszkańców województwa święto-
krzyskiego, podobnie jak w pracy własnej, stwierdzo-
no zgodne z zaleceniami spożycie cholesterolu [20]. 
Wyniki innych badań przeprowadzonych w Polsce 
świadczą jednak o nadmiernej podaży cholesterolu 
w codziennej diecie osób starszych. Średnia dzienna 
zawartość tego składnika w CaRP kobiet z Krakowa 
wynosiła 322 mg, a mężczyzn – 380 mg [21]. Zbyt 
dużo cholesterolu spożywali także seniorzy zamieszku-
jący tereny wiejskie (kobiety 369 mg/dzień, mężczyzni 
425 mg/dzień) [17]. Wśród europejskich państw 
(Belgii, Danii, Włoch, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, 
Szwajcarii) zalecenia dziennego spożycia cholesterolu 
przekraczali mieszkańcy Danii (354 mg), Holandii 
(306 mg) i Hiszpanii (312 mg) [26]. Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni z Włoch w wieku 75-85 lat spożywali 
dziennie poniżej 300 mg cholesterolu [24].
 W CaRP seniorów z Twardogóry stwierdzono 
niedostateczną podaż błonnika pokarmowego, co 
wykazano także w posiłkach osób starszych objętych 
innymi badaniami. W CaRP osób z badania PONS 
zawartość błonnika wynosiła tylko 16,3 g/dzień [20]. 
Kobiety w wieku 65-96 lat ze środowiska wiejskiego 
w gminie Czaplinek spożywały średnio 16 g/dzień 
tego składnika, a mężczyźni – 18 g/dzień [17]. 
Niedostateczną zawartością błonnika charakteryzo-
wały się również CaRP seniorów z Krakowa (kobiety 
19 g/dzień, mężczyźni 16,7 g/dzień) [21]. Racje 
pokarmowe mieszkańców Brescia we Włoch w wieku 
75-85 lat zawierały średnio 17 g/dzień błonnika [24], 
a seniorów z León w Hiszpanii – 23 g/dzień [23]. 
Spożycie błonnika pokarmowego przez uczestników 
badania SENECA w wieku 70-77 lat wynosiło od 
19 g/dzień we Włoszech do 26 g/dzień w Holandii 
i Portugalii [26]. 
 Wśród badanych osób starszych stwierdzono nie-
dostateczną podaż witamin (witamina D, C, foliany) 
i składników mineralnych (wapń, potas, magnez) 
ważnych ze względu na schorzenia charakterystycz-
ne dla wieku podeszłego. Na podobnym poziomie, 
jak w badaniu własnym, kształtowała się podaż 
witaminy D w diecie mieszkańców Włoch – 2,2 µg 
[24] i Hiszpanii – kobiety 2,2 µg, mężczyźni 2,1 µg 
[23]. Średnie dzienne spożycie witaminy D w grupie 
75-87-letnich kobiet ze Szwajcarii wynosiło 2,49 µg 
i zaledwie 0,2% CaRP zawierało zgodną z normami 
ilość tego składnika [25]. Wyższą podaż folianów 
w porównaniu do wyników uzyskanych w Twardogó-
rze stwierdzono wśród uczestników badania PONS 
w wieku 45-64 lata (kobiety 269,3 µg/dzień, męż-
czyźni 279,3 µg/dzień) [27]. Wśród mieszkańców 
Włoch [24] i Hiszpanii [23] spożycie folianów było 
wyższe niż w badaniu własnym (odpowiednio kobiety 
189,2 µg i 201 µg; mężczyźni 192,3 µg i 208 µg), ale 
również nie realizowało norm żywieniowych.

 Podaż witamin antyoksydacyjnych w diecie osób 
starszych z innych polskich badań była zazwyczaj zbli-
żona lub niższa niż w badaniu własnym. Dzienne racje 
pokarmowe mężczyzn w wieku 65-96 lat zamieszku-
jących tereny wiejskie w gminie Czaplinek zawierały 
średnio 796 µg witaminy A, 7 mg witaminy E i 30 mg 
witaminy C, natomiast CaRP kobiet odpowiednio 742 
µg, 5,5 mg i 29 mg [17]. Podobne wyniki otrzymano 
w grupie osób starszych mieszkających w okolicach 
Olsztyna [18]. W porównaniu do wyników uzyska-
nych w Twardogórze, w województwie świętokrzyskim 
stwierdzono wyższą zawartość witaminy C w diecie 
badanych osób, ale niższą zawartość witaminy E [27]. 
Wyższą średnią zawartość witaminy C w porównaniu 
z badaniami polskimi stwierdzono w dietach miesz-
kańców Włoch [24] i Hiszpanii [23], która w grupie 
kobiet wynosiła odpowiednio 103,5 mg/dzień i 118 
mg/dzień, a w grupie mężczyzn 98,8 mg/dzień i 121 
mg/dzień. Wśród osób w wieku 70-77 lat z projektu 
SENECA najniższą podaż witaminy C stwierdzono 
w Danii (72 mg/dzień), a najwyższą w Hiszpanii (191 
mg/dzień) [26].
 W CaRP osób uczestniczących w badaniu PONS 
stwierdzono większą średnią zawartość sodu (kobiety 
– 2301,8 mg/dzień, mężczyźni – 2571,5 mg/dzień) 
niż w badaniu własnym [27]. W dietach osób z woje-
wództwa świętokrzyskiego średnia dzienna zawartość 
żelaza i miedzi była także wyższa niż stwierdzona 
w badaniu własnym [27]. Średnia dzienna zawartość 
żelaza w CaRP kobiet z Krakowa wynosiła 11 mg, 
a mężczyzn 10 mg [21]. Kobiety zamieszkujące tere-
ny wiejskie dostarczały z dietą 22 mg tego składnika 
dziennie, a mężczyźni 12 mg [17]. Średnia zawartość 
żelaza w CaRP osób starszych zamieszkujących pań-
stwa objęte programem SENECA wynosiła od 12,0 mg 
w Szwajcarii do 14,6 mg w Hiszpanii [26]. Średnia 
dzienna zawartość fosforu w dietach mężczyzn z ba-
dania PONS była zbliżona do stwierdzonej w badaniu 
własnym (889,3 vs 956,4 mg), natomiast w dietach 
kobiet była wyższa (916,3 vs 804,8 mg) [27]. W die-
tach kobiet z województwa świętokrzyskiego stwier-
dzono zbliżoną zawartość potasu jak w Twardogórze 
(2497,3 vs 2460,4 mg/dzień), natomiast w CaRP 
mężczyzn niższą (2453,4 vs 2907,5 mg/dzień) [27]. 
Średnie dzienne spożycie potasu w grupie kobiet ze 
Szwajcarii wynosiło 2761,4 mg, a 18% CaRP nie rea-
lizowało zapotrzebowania na ten składnik [25].
 Niedoborowe ilości wapnia w dietach osób star-
szych wykazały także wyniki innych badań. Średnia 
dzienna zawartość tego składnika w diecie seniorów 
z Poznania i okolic wynosiła 549 mg w CaRP kobiet 
i 639 mg w CaRP mężczyzn [28]. Jeszcze niższą podaż 
wapnia stwierdzono w CaRP seniorów zamieszkują-
cych województwo warmińsko-mazurskie (kobiety 
477 mg/dzień, mężczyźni 412 mg/dzień) [18]. 
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W grupie seniorek zamieszkujących tereny wiejskie 
podaż wapnia wynosiła 634 mg/dzień, a w grupie 
seniorów 706 mg/dzień [17]. Zbliżoną zawartość 
wapnia w diecie do stwierdzonej w pracy Sadowskiej 
i Śliwińskiej [17] odnotowano w grupie uczestników 
badania PONS (kobiety –703,6 mg/dzień, mężczyźni 
660,6 mg/dzień) [27]. Pomimo, że średnia zawar-
tość wapnia w CaRP kobiet ze Szwajcarii wynosiła 
983,1 mg i wypełniała normę w 98,3% to około 59% 
CaRP zawierała niewystarczające ilości tego składni-
ka [25]. Wśród mieszkańców państw europejskich 
w wieku 70-77 lat najwyższą zawartością wapnia 
charakteryzowały się CaRP osób z Danii (1211 mg), 
Holandii (1147 mg), Hiszpanii (1020 mg) i Szwaj-
carii (1012 mg). CaRP mieszkańców pozostałych 
państw (Belgii, Włoch i Portugalii) zawierały niecałe 
800 mg tego składnika mineralnego [26]. 

Wnioski
1. W całodziennych racjach pokarmowych badanych 

seniorów stwierdzono wiele błędów żywienio-
wych. Prawie wszystkie diety badanych osób star-
szych nie realizowały ich zapotrzebowania energe-

tycznego i były nieprawidłowo zbilansowane pod 
względem podaży energii z makroskładników. 

2. Oceniane całodzienne racje pokarmowe mogą 
sprzyjać rozwojowi chorób układu sercowo-na-
czyniowego w badanej grupie seniorów z powodu 
niewystarczającej podaży kwasów tłuszczowych 
n-3 oraz błonnika pokarmowego.

3. Całodzienne posiłki badanych osób zawierały 
niedostateczną ilość witamin (witamina D, C, 
foliany) i składników mineralnych (wapń, potas, 
magnez), co może zwiększać ryzyko występowa-
nia chorób dietozależnych charakterystycznych 
dla wieku podeszłego. 

4. Niedobory żywieniowe stwierdzone w ocenianych 
racjach pokarmowych wskazują na konieczność 
spożywania większej ilości warzyw, owoców, 
pełnoziarnistych produktów zbożowych oraz ni-
skotłuszczowych produktów mlecznych i tłustych 
ryb morskich.

5. Z uwagi na wiele błędów żywieniowych popeł-
nianych przez badanych seniorów z Twardogóry 
należałoby wprowadzić skuteczną edukację ży-
wieniową dla tej grupy osób.
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