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Introduction. The growing problem of obesity among children, as well as 
school shops full of high-calorie snacks containing unhealthy ingredients, 
prompts activities promoting healthy lifestyle and proper nutrition among 
the youngest consumers.

Aim. The assessment of children’s health awareness and desirability of food 
snacks. The determination of the influence of age and gender of children 
on the perception of snacks.

Material and method. The research comprised 377 children (aged 4-12 
years) from primary school and kindergartens located in Poznan. The 
assessment of children’s awareness of healthiness and desirablity of food 
snacks was performed with the use of the structured sorting task. 12 snacks 
represented 2 groups: ‘healthy snacks’ such as fruit, vegetables, juices, milk, 
nuts and bread and ‘unhealthy snacks’ such as biscuits, chocolate bars, 
donuts, crisps, jellies, coke-type beverages. The desirability was rated with 
the use of 7-point hedonic smiley scale.

Results. The children’s health awareness of food snacks was high. Generally, 
the older children responded more properly in comparison to the younger 
ones. The biggest difficulties in the assessment of healthiness were caused 
by biscuits and nuts (respectively 13 and 17% of incorrect answers). The 
highest desirability (scale 1-7) was achieved by: fruit (6.5), juices (6.4) and 
bread (6.3), and the lowest – by coke-type beverages (5.0). The desirability 
of snacks varied depending on the age of children in case of: biscuits, 
jellies, coke-type beverages, chocolate bars (excluding boys), juices, milk 
and fruit (excluding girls).

Conclusion. The level of awareness of healthiness of food snacks increased 
with age. Gender had no influence on the level of awareness of healthiness 
of the evaluated snacks. The desirability of selected snacks varied with 
age and was gender-dependent. The average desirability of snacks among 
preschool children (4-6 years) was higher than among older children. 
Children of early school age (7-9 years) evaluated the tested snacks the 
lowest.
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Wprowadzenie. Narastający problemem otyłości u dzieci, a także 
asortyment sklepików szkolnych bogaty w wysokokaloryczne produkty 
przekąskowe zawierające składniki niekorzystne dla zdrowia wymusza 
działania nakierowane na promowanie zdrowego stylu życia oraz 
właściwego odżywiania już wśród najmłodszych konsumentów.

Cel. Ocena świadomości zdrowotnej i pożądalności wybranych produktów 
przekąskowych przez dzieci. Określenie wpływu wieku i płci dzieci na 
postrzeganie przekąsek.

Materiały i metody. W badaniu wzięło udział 377 dzieci w wieku od 4 do 
12 lat z poznańskich przedszkoli oraz szkoły podstawowej. Dokonano oceny 
postrzegania zdrowotności i lubienia wybranych produktów przekąskowych 
przy zastosowaniu metody strukturyzowanego sortowania. Dwanaście 
produktów reprezentowało dwie grupy – przekąski powszechnie uważane 
za zdrowe: owoce, warzywa, soki, mleko, orzechy i pieczywo oraz przekąski 
powszechnie uważane za niezdrowe: ciastka, batony czekoladowe, pączki, 
chipsy, żelki, napoje typu cola. Następnie przeprowadzono ocenę stopnia 
pożądalności powyższych produktów przekąskowych z wykorzystaniem 
7-stopniowej mimicznej skali hedonicznej.

Wyniki. Świadomość zdrowotna dzieci dotycząca badanych produktów 
przekąskowych była wysoka. Generalnie starsze dzieci częściej 
dokonywały właściwej oceny zdrowotności produktów w stosunku do 
młodszych. Największą trudność w ocenie zdrowotności sprawiły orzechy 
i ciastka (odpowiednio 13 i 17% niepoprawnych odpowiedzi). Najwyższą 
pożądalnością (w skali 1-7) charakteryzowały się: owoce (6,5), sok (6,4) oraz 
pieczywo (6,3), a najniższym napoje typu cola (5,0). Stopień pożądalności 
produktów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych dzieci 
w przypadku: ciastek, żelków, napojów typu cola, batonów czekoladowych 
(z wyłączeniem chłopców), soku, mleka i owoców (z wyłączeniem 
dziewczynek).

Wnioski. oziom świadomości zdrowotności produktów przekąskowych 
wzrastał wraz z wiekiem dziecka. Stwierdzono brak wpływu płci dziecka na 
poziom świadomości zdrowotności ocenianych produktów przekąskowych. 
Stopień pożądalności wybranych produktów przekąskowych zmieniał się 
z wiekiem oraz zależał od płci dziecka. Przeciętna pożądalność produktów 
przekąskowych przez dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) była wyższa 
niż średnia pożądalność produktów przez dzieci starsze. Dzieci w okresie 
wczesnoszkolnym (7-9 lat) najniżej oceniały badane produkty.

Słowa kluczowe: świadomość zdrowotna, pożądalność, produkty 
przekąskowe, dzieci
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	 Zarówno	w	UE,	 jak	 i	Polsce	wprowadzono	 liczne	
programy,	które	mają	za	zadanie	walkę	z	narastającym	
problemem	otyłości	u	dorosłych	i	dzieci	poprzez	promo-
wanie	zdrowego	stylu	życia	oraz	właściwego	odżywiania.	
W	szkołach	 na	 terenie	 całego	 kraju	 podejmowane	 są	
próby	uporządkowania	i	uregulowania	asortymentu	skle-
pików	szkolnych,	automatów	z	jedzeniem	i	piciem	oraz	
szkolnych	stołówek,	który	w	 istotny	sposób	kształtuje	
decyzje	nabywcze	najmłodszych	i	wielokrotnie	popula-
ryzuje	spożywanie	produktów	przekąskowych	bogatych	
w	składniki	 niekorzystne	 dla	 zdrowia.	 Badanie	 prze-
prowadzone	w	63	wrocławskich	sklepikach	szkolnych	
wskazało,	że	udział	produktów	powszechnie	uważanych	
za	zdrowe	nie	przekraczał	nawet	10%	[8].	Produktami	
najczęściej	 oferowanymi	 w	sklepikach	 szkolnych	 były	
przekąski	takie	jak:	batony,	lizaki,	gumy,	wafelki,	chrup-
ki,	andruty,	przekąski	 słone,	żelki.	 Instytut	Żywności	
i	Żywienia	[9]	zaleca,	by	w	sklepikach	były	niedostęp-
ne	m.in.:	napoje	gazowane	i	niegazowane	z	dodatkiem	
cukru,	 napoje	 energetyzujące	 i	 izotoniczne,	 słodycze	
oraz	słone	przekąski,	w	tym	chipsy,	 snacki	oraz	słone	
paluszki.	Bogata	oferta	produktów	przekąskowych	wyso-
kokalorycznych,	wysokoprzetworzonych,	zawierających	
znaczne	ilości	cukrów	prostych	i	kwasów	tłuszczowych	
trans	wielokrotnie	zachęca	najmłodszych	konsumentów	
do	ich	nabycia	na	rzecz	zdrowych	przekąsek.

Cel

	 Ocena	 świadomości	 zdrowotnej	 i	 pożądalności	
wybranych	produktów	przekąskowych	przez	dzieci.	
Określenie	wpływu	wieku	i	płci	dzieci	na	postrzeganie	
przekąsek.

Materiały i metody

	 W	badaniu	wzięło	udział	377	dzieci	w	wieku	od	
4	 do	 12	 lat	 z	 poznańskich	 przedszkoli	 oraz	 szkoły	
podstawowej.	 Dziewczynki	 stanowiły	 49,6%	 ankie-
towanych.	Przeprowadzone	badanie	obejmowało	dwa	
etapy.	Pierwszy	etap	polegał	na	ocenie	zdrowotności	
i	lubienia	dwunastu	produktów	przekąskowych	przez	
dzieci	przy	zastosowaniu	metody	strukturyzowanego	
sortowania	 [10].	 Produkty	 przekąskowe	 poddane	
badaniu	zostały	wybrane	w	oparciu	o	wyniki	raportu	
Ipsos	 [11].	 Dwanaście	 produktów	 reprezentowało	
dwie	grupy	–	przekąski	powszechnie	uważane	za	zdro-
we:	owoce,	warzywa,	soki,	mleko,	orzechy	i	pieczywo	
oraz	przekąski	powszechnie	uważane	za	niezdrowe:	
ciastka,	 batony	 czekoladowe,	 pączki,	 chipsy,	 żelki,	
napoje	 typu	 cola.	 Dzieci	 miały	 za	 zadanie	 umieścić	
naklejkę	z	przedstawionym	produktem	przekąskowym	
na	kartce	A4	w	jednym	z	czterech	obszarów.	Każdy	
obszar	oznaczono	dwoma	rysunkami:	aniołek	(„pro-
dukt	zdrowy”)	lub	diabełek	(„produkt	niezdrowy”)	
oraz	 uśmiechnięta	 buźka	 („produkt	 lubiany”)	 lub	
niezadowolona	 buźka	 („produkt	 nielubiany”),	 co	

Wprowadzenie

	 Zwyczaje	 i	 nawyki	 żywieniowe	 dzieci	 kształto-
wane	są	od	najmłodszych	lat.	Proces	ten	rozpoczyna	
się	w	rodzinie,	w	której	dziecko	wzrasta	i	uzależniony	
jest	głównie	od	sytuacji	społeczno-ekonomicznej	ro-
dziny.	W	późniejszym	etapie	na	proces	kształtowania	
postaw	 żywieniowych	 dzieci	 mają	 wpływ	 również	
m.in.	instytucje	o	charakterze	formalnym,	takie	jak:	
system	edukacji,	instytucje	opiekuńczo-wychowawcze,	
kościół	 oraz	 nieformalne,	 m.in.:	 przyjaciele,	 grupy	
rówieśnicze.	Proces	uczenia	zachowań	żywieniowych	
polega	 na	 zasadzie	 modelowania,	 czyli	 uczenia	 się	
nawyków	poprzez	obserwację	i	naśladowanie	postępo-
wania	innych	ludzi.	Znaczący	wpływ	na	kształtowanie	
się	 nawyków	 żywieniowych	 ma	 odejście	 od	 modelu	
patriarchalnego	wychowania	w	rodzinie	w	kierunku	
partnerskiego.	 Niewielka	 liczba	 dzieci	 w	 rodzinie,	
większe	zaangażowanie	rodziców	w	karierę	zawodową,	
ograniczenie	czasu	spędzanego	z	dzieckiem	skutkuje	
wzrostem	postawy	konsumpcjonizmu	wśród	rodzin,	
przejawiającym	się	zakupem	dzieciom	wymarzonych	
zabawek	oraz	konsumpcję	w	fast	foodach.	Na	kształ-
towanie	 się	 preferencji	 żywieniowych	 ma	 również	
wpływ	częstotliwość	oferowania	dziecku	danej	żyw-
ności,	reklama	i	promocja	sprzedaży	produktów	oraz	
upodobania	smakowe	[1-3].
	 Dane	demograficzne	dotyczące	UE,	jak	również	
Polski	 wskazują	 na	 zjawisko	 starzenia	 się	 populacji.	
Obserwowany	jest	spadek	ilości	dzieci	w	wieku	0-14	
lat	(w	Polsce	dzieci	stanowiły	w	2001	r.	18,4%,	w	2005	
–	15,8%,	w	2013	–	15,1%	populacji)	przy	jednoczes-
nym	wzroście	liczby	osób	powyżej	65	r.ż.	[4,	5].	Ko-
lejnym	niepokojącym	zjawiskiem	obserwowanym	już	
u	dzieci	 jest	nadwaga	 i	otyłość,	która	określana	 jest	
mianem	epidemii	XXI	w.	W	związku	z	tym,	iż	problem	
ten	jest	globalny	i	dynamicznie	rozwija	się,	szczególnie	
w	środowisku	miejskim,	jest	jednym	z	najpoważniej-
szych	wyzwań	polityki	społecznej	i	zdrowotnej.	WHO	
szacuje,	iż	w	2010	r.	liczba	dzieci	z	nadwagą	w	wieku	
poniżej	pięciu	lat	to	ok.	42	mln	dzieci,	z	czego	ponad	
80%	mieszka	w	krajach	rozwijających	się	[4].	Potwier-
dzają	 to	 również	 raporty	 International Obesity Task 
Force,	które	wskazują,	że	ok.	200	mln	dzieci	w	wieku	
szkolnym	na	świecie	ma	nadwagę	lub	otyłość,	z	czego	
aż	40-50	mln	dzieci	klasyfikowanych	jest	jako	otyłe.	
W	UE	ponad	12	mln	dzieci	ma	otyłość	lub	nadwagę,	
co	stanowi	prawie	20%	dzieci	w	wieku	szkolnym	[6].	
Według	raportu	UNICEF,	w	pierwszej	dekadzie	XXI	w.	
%	dzieci	w	Polsce	w	wieku	11,	13	i	15	lat	dotkniętych	
nadwagą	 według	 BMI	 wyniósł	 17%	 [7].	 W	 ponad	
90%	przypadków,	zarówno	u	dzieci,	jak	i	dorosłych,	
stwierdza	 się	 otyłość	 prostą,	 która	 wynika	 głównie	
z	nadmiernej	podaży	kalorii	w	codziennej	diecie,	małej	
aktywności	fizycznej,	a	także	problemów	emocjonal-
nych	[2].
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odpowiadało	czterem	wariantom:	„lubię	i	jest	zdrowe”,	
„nie	lubię,	ale	jest	zdrowe”,	„lubię,	ale	jest	niezdrowe”	
oraz	„nie	lubię	i	jest	niezdrowe”.	Drugi	etap	obejmo-
wał	ocenę	stopnia	pożądalności	tych	samych	dwunastu	
produktów	przekąskowych	z	wykorzystaniem	7-stop-
niowej	mimicznej	skali	hedonicznej	[12].
	 W	celu	przeprowadzenia	analizy	danych	badani	
zostali	podzieleni	na	3	grupy	w	wiekowe	(tab.	I).
	 W	szacowaniu	statystycznym	wykorzystano	pro-
gram	 IBM	 SPSS	 Statistics	 21.	 Do	 oceny	 zależności	
pomiędzy	cechami	demograficznymi	a	postrzeganiem	
zdrowotności	 oraz	 lubieniem	 poszczególnych	 pro-
duktów	wykorzystano	test	chi-kwadrat.	W	celu	iden-
tyfikacji	 różnic	 pomiędzy	 poszczególnymi	 grupami	
wiekowymi	zastosowano	test	ANOVA	wraz	z	testem	
post-hoc	(test	Duncana).	Test	alfa	Cronbach’a	zasto-
sowano,	aby	określić	spójność	odpowiedzi	dotyczących	
stopnia	pożądalności	produktów	w	obrębie	analizo-
wanych	 grup	 wiekowych	 oraz	 z	 podziałem	 na	 płeć	
dziecka.	Do	oceny	istotności	różnic	w	pożądalności	
pomiędzy	grupami	wykorzystano	 test	 t.	 W	każdym	
z	testów	przyjęto	poziom	istotności	p=0,05.

Wyniki

	 Na	 podstawie	 badania	 opartego	 na	 struktury-
zowanym	 sortowaniu	 stwierdzono,	 że	 w	 większości	
przypadków	 dzieci	 prawidłowo	 przyporządkowały	
produkty	do	obszarów	zdrowe	i	niezdrowe	(ryc.	1).	
99%	 ankietowanych	 uznało	 za	 zdrowe	 owoce	
i	pieczywo,	 a	 98%	 warzywa.	 Największą	 trudność	
w	ocenie	zdrowotności	wśród	produktów	powszechnie	
uważanych	za	zdrowe	sprawiły	orzechy	(13%	dzieci	
odpowiedziało,	 że	 jest	 to	 produkt	 niezdrowy),	 co	
może	być	spowodowane	negatywnymi	skojarzeniami	
z	produktem	spowodowanymi	wysoką	alergennością	
orzechów.	Z	kolei	wśród	produktów	uważanych	za	nie-
zdrowe,	najmniejszy	problem	z	przyporządkowaniem	
do	odpowiedniej	kategorii	stanowiły	batony	czekola-
dowe,	chipsy	oraz	napoje	typu	cola.	Ciastka	sprawiły	
problem	 17%	 ankietowanym	 dzieciom,	 co	zapewne	
wynika	z	pojawienia	się	na	rynku	ciastek	zbożowych,	
reklamowanych	jako	zdrowy	substytut	śniadania.
	 Pogłębiona	analiza	statystyczna	wyników	pozwoli-
ła	stwierdzić,	że	świadomość	w	zakresie	zdrowotności	
przekąsek	uzależniona	jest	od	wieku	dzieci.	Jedynie	
w	przypadku	mleka	nie	 stwierdzono	wpływu	wieku	
na	ocenę	zdrowotności	produktu	(p=0,296).
	 Zaobserwowano	 wzrost	 świadomości	 zdro-
wotności	 produktów	 wraz	 z	 wiekiem.	 Ponad	 30%	
najmłodszych	dzieci	(4-6	lat),	9%	w	wieku	7-9	oraz	
pojedyncze	dzieci	w	wieku	10-12	lat	uważały	orzechy	
za	niezdrowe.	Podobnie	było	w	przypadku	soku	–	za	
niezdrowy	uznało	go	co	ósme	dziecko	w	wieku	4-9,	
ale	tylko	co	setne	w	wieku	10-12.

	 W	przypadku	produktów	niezdrowych	sytuacja	
kształtowała	się	podobnie	–	ok.	10%	dzieci	w	wieku	
4-6	lat,	ok.	5%	w	wieku	7-9	oraz	ok.	1%	w	wieku	10-12	
oceniło	jako	zdrowe	żelki	oraz	pączki.	Blisko	20%	dzie-
ci	w	wieku	4-9	oraz	10%	dzieci	w	wieku	10-12	uznało,	
że	ciastka	są	zdrowe.	Podsumowując,	młodsze	dzieci	
częściej	dokonywały	niewłaściwej	oceny	zdrowotności	
produktów	przekąskowych	niż	dzieci	starsze.
	 Przeprowadzona	 obróbka	 statystyczna	 danych	
pozwoliła	 stwierdzić	 brak	 wpływu	 płci	 dziecka	 na	
świadomość	 zdrowotności	 ocenianych	 produktów	
przekąskowych.
	 Na	 podstawie	 pierwszego	 badania	 wnioskowa-
no	 również	 o	 pożądalności	 ocenianych	 produktów	
przekąskowych.	 Badane	 produkty	 były	 generalnie	
lubiane	przez	ankietowane	dzieci.	Wśród	przekąsek	
uważanych	za	zdrowe	najwyższą	pożądalnością	cha-
rakteryzowały	się	owoce,	pieczywo	oraz	soki,	a	wśród	
produktów	uważanych	za	niezdrowe:	ciastka,	batony	
czekoladowe	i	żelki	(ryc.	1).	Najmniej	lubianym	pro-
duktem,	 uznawanym	 za	 zdrowy,	 było	 mleko	 (70%	
ankietowanych	lubi	ten	produkt),	natomiast,	co	cie-
kawe,	wśród	produktów	niezdrowych	były	to	napoje	
typu	cola	(jedynie	67%	lubi	te	produkty).
	 Szczegółową	ocenę	stopnia	pożądalności	przeką-
sek	przeprowadzono	z	wykorzystaniem	7-stopniowej	
mimicznej	skali	hedonicznej.	Na	podstawie	testu	alfa	

Tabela I. Struktura grupy badawczej
Table I. Structure of studied group

Wiek
Ogółem Dziewczynki Chłopcy

n % n % n %

4-6 101 26,8 51 27,3 50 26,3

7-9 162 43,0 80 42,8 82 43,2

10-12 114 30,2 56 29,9 58 30,5

Ogółem 377 100,0 187 100,0 190 100,0

Ryc. 1. Postrzeganie wybranych produktów przekąskowych pod ką-
tem zdrowotności i lubienia przez dzieci (świadomość zdrowotności: 
0 – produkt uważany za niezdrowy, 1 – produkt uważany za zdrowy; 
lubienie: 0 – produkt nielubiany, 1 – produkt lubiany)

Fig. 1. Children’s awareness of healthiness and desirability of selected 
food snacks
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Cronbach’a	stwierdzono,	że	każde	dziecko	w	innym	
stopniu	lubi	badane	produkty	przekąskowe,	a	próba	
usystematyzowania	i	zamknięcia	w	sztywne	ramy	jest	
skazana	 na	 porażkę.	 Jedyną	 grupą	 ankietowanych	
spójną	w	ocenie	dwunastu	produktów	przekąskowych	
była	grupa	dziewczynek	w	wieku	4-6	lat	(p=0,706).	
Z	kolei	najbardziej	niespójną	grupą	stanowiły	dziew-
czynki	w	wieku	7-9	lat	(p=0,391).
	 Badanie	z	wykorzystaniem	skali	hedonicznej	wy-
kazało,	że	najwyższą	pożądalnością	wśród	wszystkich	
ankietowanych	charakteryzowały	się	przekąski	takie	
jak:	owoce	(6,5),	sok	(6,4)	oraz	pieczywo	(6,3)	za-
liczane	do	produktów	zdrowych.	Wyraźnie	najmniej	
lubianym	produktem	były	napoje	typu	cola	(5,0)	po-
wszechnie	uważane	za	produkty	niezdrowe	(ryc.	2).
	 Analizując	średnią	pożądalność	różnych	artyku-
łów	 przekąskowych	 przez	 chłopców	 i	 dziewczynki	
można	stwierdzić,	że	obydwie	grupy	podobnie	ocenia-
ły	większość	produktów.	Różnice	dotyczyły:	batonów	
czekoladowych	(p=0,009),	chipsów	(p=0,001)	oraz	
napojów	typu	cola	(p=0,000),	które	są	bardziej	lubia-
ne	przez	chłopców	oraz	warzyw	(p=0,013)	bardziej	
pożądanych	przez	dziewczynki.
	 Biorąc	 pod	 uwagę	 wiek	 ankietowanych	 stwier-
dzono,	że	pożądalność	produktów	była	zróżnicowana	
w	 przypadku	 produktów	 takich	 jak:	 ciastka,	 żelki,	
napoje	typu	cola,	batony	czekoladowe	(z	wyłączeniem	
chłopców),	sok,	mleko	i	owoce	(z	wyłączeniem	dziew-
czynek).	Dzieci	należące	do	grupy	1	oceniały	produkty	
wyższej	niż	pozostałe	(tab.	II).	Analizując	poszczegól-
ne	produkty	możemy	zauważyć	pewną	tendencję	su-
gerującą,	że	produkty	zdrowe	były	najwyżej	oceniane	
przez	najmłodsze	dzieci	(w	każdym	z	analizowanych	
produktów	grupa	dzieci	w	wieku	4-6	znajdowała	się	
w	skupisku,	które	bardziej	lubiło	konkretny	produkt	
w	 grupie	 1).	 W	 przypadku	 mleka	 ta	 tendencja	 jest	
szczególnie	 wyraźna,	 gdyż	 dzieci	 w	wieku	 4-6	 lat	
istotnie	bardziej	lubiły	mleko	niż	starsze	dzieci.	Sok	
oraz	owoce	były	wyraźnie	mniej	lubiane	przez	dzieci	
w	wieku	wczesnoszkolnym	(7-9	lat).
	 Spośród	 produktów	 niezdrowych	 –	 dzieci	 naj-
młodsze	w	najmniejszym	stopniu	lubiły	batony	czeko-
ladowe	(mimo	różnicy	w	stopniu	lubienia	przez	dziew-
czynki	i	chłopców).	Dzieci	w	wieku	wczesnoszkolnym	
(7-9	lat)	najmniej	lubiły	żelki,	a	ankietowani	w	wieku	
10-12	lat	ciastka.
	 Analizując	otrzymane	wyniki	można	stwierdzić,	
że	najmłodsi	ankietowani	przeciętnie	wyżej	niż	starsi	
ankietowani	oceniali	produkty	przekąskowe,	a	najwy-
żej	zostały	przez	nich	ocenione:	ciastka,	napoje	typu	
cola,	pączki,	sok,	mleko	i	owoce.	Z	kolei	grupa	wiekowa	
7-9	lat	była	najbardziej	sceptyczna	w	swoich	ocenach	
i	w	porównaniu	z	innymi	grupami	wiekowymi	niżej	
oceniała	pożądalność	produktów	przekąskowych,	przy	

czym	najniższej	oceniła:	żelki,	batony	czekoladowe,	
sok	oraz	owoce	(wyniki	dla	całej	grupy	badawczej).
	 Ocena	stopnia	pożądalności	produktów	za	pomo-
cą	dwóch	różnych	testów	okazała	się	spójna.	

Tabela II. Istotność pożądalności produktów przekąskowych przez dzieci 
w podziale na wiek – jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA z testem 
Duncana
Table II. Significance of desirabilityof food snacks in children by age – univa-
riate analysis of ANOVA variance with Duncan test

Produkt poziom p Grupa 1 Grupa 2

Ciastka ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,000
0,000
0,023

A B
A B
A B

C
C
C

Żelki ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,001
0,047
0,007

A C
A C
A C

B
B
B

Baton czekoladowy ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,000
0,001
0,131

A B
A

A B C

C
B C

Chipsy ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,058
0,166
0,314

A B C
A B C
A B C

Pączki ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,944
0,365
0,420

A B C
A B C
A B C

Napoje typu cola ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,001
0,004
0,063

A
A
A

B C
B C
B C

Sok ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,001
0,009
0,051

A C
A C

A B C

B
B

Owoce ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,007
0,146
0,037

A C
A B C
A C

B
B

Warzywa ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,604
0,537
0,876

A B C
A B C
A B C

Pieczywo ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,133
0,302
0,173

A B C
A B C
A B C

Orzechy ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,114
0,520
0,148

A B C
A B C
A B C

Mleko ogółem
dziewczynki
chłopcy

0,000
0,010
0,002

A
A
A

B C
B C
B C

Wiek dzieci: A – 4-6 lat; B – 7-9 lat; C – 10-12 lat

Ryc. 2. Stopień pożądalności wybranych produktów przekąskowych 
a płeć dziecka (skala: 1 – najniższy stopień pożądalności; 7 – najwyższy 
stopień pożądalności)

Fig. 2. Level of desirability of selected food snacks by gender
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Dyskusja

	 Uważa	się,	że	spożywanie	przekąsek	lub	nawyk	
jedzenia	 często	 niewielkich	 ilości	 pokarmów,	 może	
mieć	 pozytywny	 wpływ	 na	 zdrowie,	 gdyż	 pozwala	
kontrolować	apetyt,	masę	ciała	i	poziom	glukozy	we	
krwi	u	osób	chorujących	na	cukrzycę.	Jednakże,	coraz	
częściej	obserwuje	się	zwiększanie	porcji	produktów	
oraz	podwyższanie	wartości	energetycznej	artykułów	
spożywczych	obok	rosnącej	liczby	powodów	o	podłożu	
psychologicznym	i	społecznym	do	zwiększonej	kon-
sumpcji	i	objadania	się.	W	tym	kontekście,	spożywanie	
przekąsek,	 bez	 równoczesnego	 zmniejszenia	 porcji	
podstawowych	posiłków,	może	prowadzić	do	dodat-
niego	 bilansu	 energetycznego	 i	 w	 dłuższym	 okresie	
negatywnie	wpłynąć	na	stan	zdrowia	[13].	Dlatego	
też	niezwykle	ważny	jest	rodzaj,	częstotliwość	spoży-
wanych	przekąsek	i	świadomość	ich	zdrowotności	już	
u	najmłodszych	konsumentów.
	 Dzieci	 niejednokrotnie	 przy	 wyborze	 żywności	
nie	 sugerują	 się	 zdrowotnością	 produktów,	 mimo	
świadomości	 żywieniowej,	 a	 dodatkowo	 wysoka	 do-
stępność	 niezdrowych	 produktów	 stanowi	 barierę	
w	częstym	spożywaniu	produktów	zdrowych.	Badania	
przeprowadzone	na	1100	dzieciach	uczęszczających	
do	piątej	i	szóstej	klasy	szkoły	podstawowej	w	Kaliszu	
wykazały,	że	trzy	czwarte	ankietowanych	konsumuje	
każdego	 dnia	 lub	 kilka	 razy	 w	 tygodniu	 słodycze	
i	słodkie	napoje,	a	co	 trzecie	dziecko	spożywa	słone	
przekąski	kilka	razy	w	tygodniu.	Te	produkty,	obok	
pączków,	 rogalików	 i	 lodów,	 były	 także	 najczęściej	
kupowane	 w	 sklepikach	 szkolnych	 [14].	 Wysoki	
poziom	preferencji	dla	słodyczy	często	przekłada	się	
na	 ich	 wysokie,	 nadmierne	 spożycie	 w	 porównaniu	
ze	 zdrowymi	 przekąskami	 [15-17].	 Wśród	 84	 an-
kietowanych	dzieci	z	Anglii	i	Szkocji	w	wieku	7-8	lat	
najwyższą	 pożądalnością	 wśród	 przekąsek	 cieszyły	
się	 słodycze,	 chipsy	 oraz	 czekolada,	 a	 niższą	 owoce	
i	 produkty	 zawierające	 ziarna	 zbóż	 [18].	 Jednakże	
te	same	badania	[18]	wykazały,	że	większość	dzieci	
potrafiło	prawidłowo	ocenić	zdrowotność	przekąsek	
i	m.in.	uważały	owoce	za	zdrowe,	co	również	zostało	
stwierdzone	w	badaniach	własnych.
	 Wśród	zdrowych	przekąsek	na	szczególną	uwagę	
zasługują	owoce,	soki	owocowe	i	warzywa	[19],	któ-
rych	spożycie	jest	istotnie	niższe	niż	zalecane.	Według	
danych	WHO	około	1,7	mln	zgonów	na	całym	świecie	
w	2008	r.	było	wynikiem	niskiej	konsumpcji	owoców	
i	warzyw	[6].	Dla	brazylijskich	dzieci	w	wieku	7-10	

lat	[20]	biorących	udział	w	badaniu	owoce	i	soki	owo-
cowe	były	jednocześnie	zdrowe	i	smaczne,	a	warzywa	
zostały	uznane	za	zdrowe	ale	niesmaczne.	Podobnie	
w	pracy	Wind	i	współautorów	[21]	stwierdzono,	że	
dzieci	chętniej	spożywały	owoce	niż	warzywa,	co	zo-
stało	zaobserwowane	w	prezentowanych	wynikach.
	 Pomimo	 zaobserwowanej	 wysokiej	 świadomości	
żywieniowej	dzieci	kluczowa	jest	ciągła	edukacja	w	za-
kresie	zdrowego	stylu	życia,	tak	aby	posiadana	wiedza	
znalazła	odzwierciedlenie	w	wyborze	odpowiednich	
produktów	 żywnościowych.	 Ważnym	 wnioskiem	
z	przeprowadzonych	badań	jest	wpływ	wieku	dziecka	
na	stopień	lubienia	i	świadomość	zdrowotności	pro-
duktów	przekąskowych.	Odpowiednio	skonstruowana	
oferta	produktów	przekąskowych	dla	dzieci	w	wieku	
przedszkolnym,	 wczesnoszkolnym	 oraz	 szkolnym,	
która	zaspokoi	potrzeby	młodego	organizmu,	a	także	
programy	edukacyjne	dostosowane	do	wieku	dziecka	
mogą	istotnie	wpłynąć	na	rozwój	prawidłowych	wzor-
ców	żywieniowych.

Wnioski
1.	 Świadomość	zdrowotna	dzieci	dotycząca	produk-

tów	przekąskowych	była	wysoka.	Wzrost	poziomu	
świadomości	zdrowotności	produktów	obserwo-
wano	wraz	z	wiekiem.	Stwierdzono	brak	wpływu	
płci	dziecka	na	poziom	świadomości	zdrowotności	
ocenianych	produktów	przekąskowych.	Najwięk-
sze	 trudności	 z	 oceną	 zdrowotności	 produktów	
sprawiły	orzechy	oraz	ciastka.

2.	 Stopień	pożądalności	różnych	produktów	prze-
kąskowych	wśród	dzieci	był	zróżnicowany	i	nie	
można	stworzyć	spójnego	wzoru	zachowań	mło-
dego	konsumenta	w	oparciu	o	płeć	i	wiek.

3.	 Pożądalność	 wybranych	 produktów	 przekąsko-
wych	zmieniała	się	z	wiekiem	oraz	płcią	dziecka.	
Przeciętna	 pożądalność	 produktów	 przekąs-
kowych	 przez	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym	
(4-6	 lat)	 była	 wyższa	 niż	 średnia	 pożądalność	
produktów	przez	dzieci	starsze.	Dzieci	w	okresie	
wczesnoszkolnym	(7-9	lat)	najniżej	oceniły	ba-
dane	produkty.

4.	 Najwyższym	 stopniem	 pożądalności	 wśród	
wszystkich	 ankietowanych	 charakteryzowały	
się	 zdrowe	 przekąski	 takie	 jak:	 owoce,	 sok	 oraz	
pieczywo,	a	najmniej	lubianym	produktem	były	
napoje	typu	cola.
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