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Celem pracy była ocena nawyków żywieniowych dotyczących spożycia fer-
mentowanych napojów mlecznych wśród mieszkańców pogranicza Polski i Czech. 
Ogólny poziom nawyków żywieniowych został oceniony jako dostateczny. Zaob-
serwowano nieprawidłowe nawyki żywieniowe dotyczące częstotliwości spożycia 
maślanki, kefi ru, zsiadłego mleka oraz mleka acidofi lnego u ankietowanych 
osób. Nie stwierdzono statystycznie istotnej zależności nawyków żywieniowych 
dotyczących spożycia fermentowanych napojów mlecznych zależności od naro-
dowości ankietowanych. 
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W czasach współczesnych zaczęto zwracać większą uwagę na zdrowy tryb ży-
cia, między innymi poprzez wprowadzanie do diety żywności funkcjonalnej, która 
oprócz swoich właściwości odżywczych posiada także pozytywny efekt prozdro-
wotny. Do żywności takiej zalicza się między innymi produkty zawierające pro-
biotyki. Obecnie dostępna jest duża ilość produktów spożywczych i preparatów 
farmaceutycznych zawierających bakterie probiotyczne. Występują one najczęściej 
w postaci mlecznych napojów fermentowanych, a także w formie tabletek, kap-
sułek zawierających liofi lizowaną biomasę bakterii probiotycznych (1). Bakterie 
probiotyczne używane do produkcji żywności probiotycznej najczęściej należą do 
grupy tzw. bakterii fermentacji mlekowej. Wspólną ich cechą jest zdolność beztle-
nowej fermentacji sacharydów, wykorzystywanych do produkcji kwasu mlekowego. 
Bakterie te nadają produktom specyfi czny smak i aromat, chroniąc je jednocześnie 
przed rozwojem mikroorganizmów patogennych (2). Największą grupę produktów 
należących do żywności probiotycznej stanowią fermentowane napoje mleczne. 
Występująca w tych produktach mikrofl ora, poprawia strawność i przyswajalność 
wielu zawartych w nich składników. Wiele ludzi błędnie sądzi, że jedynymi skut-
kami zdrowotnymi spożywania produktów zawierających probiotyki jest poprawa 
procesów trawienia. To przekonanie powoduje mniejszy udział w diecie żywności 
zawierającej te cenne mikroorganizmy, które w znaczący sposób wpływają między 
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innymi na zwiększenie odporności organizmu, a także wspomagają leczenie wielu 
chorób i alergii (3).

Celem pracy była ocena nawyków żywieniowych dotyczących spożycia fermen-
towanych napojów mlecznych wśród mieszkańców terenów pogranicznych Polski 
i Czech.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono wśród osób aktywnych zawodowo, mieszkających 
w Krnowie (Czechy), oraz wśród pracowników administracji terenów pogranicz-
nych w województwie opolskim. Przebadano 180 przypadkowo wybranych osób. 
Do przeprowadzenia badań został użyty autorski kwestionariusz ankiety. Zebra-
ny materiał został poddany analizie statystycznej za pomocą testu niezależności 
Chi2 skorygowanego Yatesem uznając za istotne wartości przy p<0,05, opracowany 
w programie komputerowym STATISTICA 10. Polską grupę ankietowanych stano-
wiły 94 osoby, w tym 69% kobiet oraz 31% mężczyzn. Czeską grupę ankietowanych 
stanowiło 86 osób, w tym 79% kobiet oraz 21% mężczyzn. 

Do oceny nawyków żywieniowych zliczono poprawne odpowiedzi udzielone 
przez osoby badane, następnie wyliczono odsetek poprawnych odpowiedzi dla każ-
dego pytania. Do interpretacji uzyskanych wyników przyjęto poniższe kryteria:
• powyżej 75% prawidłowych odpowiedzi – prawidłowe nawyki żywieniowe;
• 75–50% prawidłowych odpowiedzi – zadawalające nawyki żywieniowe;
• 49–25% prawidłowych odpowiedzi – nawyki żywieniowe na poziomie dostatecz-

nym;
• poniżej 25% prawidłowych odpowiedzi – nieprawidłowe nawyki żywieniowe.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki oceny poziomu nawyków żywieniowych dotyczących spożycia fermen-
towanych napojów mlecznych w badanych grupach zostały przedstawione w ta-
beli I.

Pośród szerokiego asortymentu mlecznych napojów fermentowanych, jogurt jest 
najpopularniejszy i jego spożycie od wielu lat jest na wysokim poziomie. Bada-
nia własne wykazały, że pośród polskich jak i czeskich ankietowanych około 40% 
z nich, spożywało jogurt stosunkowo często. Kudełka i Marzec (4) badające preferen-
cje studentów dotyczące spożycia mlecznych napojów fermentowanych dowodzą, że 
wśród omawianej grupy aż 88% spożywało często jogurty. Z kolei badania Nowaka 
i współpr. (5) przedstawiają spożycie jogurtu na poziomie 97%. Szymandera-Buszka 
i Górecka (6) badające częstotliwość spożycia wybranych napojów mlecznych wśród 
młodzieży wykazały, że aż 74% osób spożywało jogurt często. 

Z roku na rok liczba polskich konsumentów jogurtu wzrasta (5). Badania rynkowe 
przedstawiają, że w Polsce w roku 2012 średnie spożycie jogurtu wynosiło już ok.
6 litrów na osobę (7). Kefi r jest drugim, zaraz po jogurcie, popularnym napojem fer-
mentacji mlecznej (8). Według badań własnych 20% ankietowanych polskich i 26% 
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ankietowanych czeskich uważało, że spożywa ten napój często. Badania Nowaka 
i współpr. (5), przedstawiają spożycie kefi ru u 94% respondentów. Natomiast analiza 
ankietowanych Kudełki i Marzec (4) dowodzi, że spożycie omawianego napoju było 
spożywane na poziomie około 27% wśród badanych osób.

T a b e l a  I. Ocena nawyków żywieniowych dotyczących spożycia fermentowanych napojów mlecznych 
z uwzględnieniem narodowości ankietowanych

Ta b l e  I. Assessment of fermented milk drinks nutritional habits considering the respondents’ nationality

Pytania ankietowe / prawidłowe 
odpowiedzi

Ogółem Polacy Czesi
Chi2 

% Poziom % Poziom % Poziom

Jak często spożywa Pan/Pani 
jogurt? (często) 40 dost. 40 dost. 40 dost. NS

Jak często spożywa Pan/Pani 
maślankę? (często) 21 niepr. 20 niepr. 22 niepr. NS

Jak często spożywa Pan/Pani 
kefir? (często) 23 niepr. 20 niepr. 27 dost. NS

Jak często spożywa Pan/Pani 
zsiadłe mleko? (często) 7 niepr. 0 niepr. 14 niepr. NS

Jak często spożywa Pan/Pani 
mleko acidofilne? (często) 10,5 niepr. 0 niepr. 22 niepr. IS

Czy uważa Pan/Pani że 
odżywia się zdrowo? (tak) 49 dost 45 dost 53 zad. NS

Średnia: 25 dost. 21 niepr. 30 dost. NS

IS – zależność istotna statystycznie przy p<0,05; NS – zależność nieistotna statystycznie przy p<0,05
>75% prawidłowe nawyki żywieniowe (praw.); 75–50% zadawalające nawyki żywieniowe (zad.); 49–25% dosta-
teczne nawyki żywieniowe (dost.); < 25% nieprawidłowe nawyki żywieniowe (niepr.).

Maślanka to mleczny napój fermentowany odgrywający istotną rolę w diecie ze 
względu na swój odżywczy oraz leczniczy wpływ na organizm (9). Z przeprowa-
dzonej analizy własnej wynika, że 20% Polaków oraz 22% Czechów spożywało 
maślankę często. Żyńgiel i współpr. (10) badający ocenę zachowań żywieniowych 
wśród uczniów ocenili, że maślankę spożywało 64% badanych.

Krasnowska i Salejda (11), które analizowały czynniki wpływające na wybór 
mlecznych napojów fermentowanych przez studentki, stwierdziły, że zsiadłe mle-
ko spożywało 1% badanych oraz, że było spożywane ono rzadko. Własne badania 
wskazują na równie niskie spożycie omawianego napoju. 4% badanych polskich 
respondentów deklarowało wypijanie zsiadłego mleka czasami, natomiast czescy 
ankietowani zaznaczają, że 12% z nich pije ten napój często.

Mleko acidofi lne posiada dużą wartość odżywczą oraz dietetyczną. Wyróżnia się 
jednak bardzo krótkim okresem zdolności do spożycia (8). Z pracy Mojki i Biel (12) 
wynika, że zaledwie 1% badanych studentów spożywało mleko acidofi lne. Bada-
nia własne przedstawiają podobne wyniki. 2% polskich respondentów twierdziło, 
że spożywało go rzadko. Czesi przeciwnie – deklarowali częstsze spożycie mleka 
acidofi lnego (22% badanych).

Z komunikatu badań z CBOS’u (13) dotyczącego zdrowia i zachowań, oraz ak-
tywności prozdrowotnej Polaków wynika, że to właśnie zdrowie jest jednym z pod-
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stawowych i szanowanych dóbr wśród społeczeństwa. Zdaniem ankietowanych to 
przede wszystkim prawidłowo zbilansowana dieta przyczynia się do poprawy nie 
tylko kondycji ale i  zdrowia. 

Według przeprowadzonej analizy własnej, 45% Polaków oraz 54% Czechów uwa-
żało, że odżywia się zdrowo. To dość niski poziom w przeciwieństwie do badań 
Dorsh i współpr. (14), w których aż 79% Polaków uważało, że odżywia się bardzo 
dobrze. Skibiniewska i współpr. (15) w swojej pracy dotyczącej badania zwyczajów 
studentów polskich i belgijskich zauważało, że większość studentów polskich (86%) 
jak i belgijskich (79%) twierdziło, że ich sposób odżywiania jest racjonalny oraz 
zbilansowany. Z badań Rybowskiej (16) przedstawiających stereotypy żywieniowe 
i ich wpływ na zachowanie konsumentów wynika, że 58% badanych uważało, że 
odżywia się prawidłowo. 

Ogólny poziom nawyków żywieniowych ankietowanych nie zależał istotnie sta-
tystycznie od narodowości ankietowanych. Stwierdzono jedyną istotną statystycznie 
zależność dotyczącą spożycia mleka acidofi lnego. Znamiennie częściej Czesi spo-
żywali ten produkt niż Polacy.

WNIOSKI

1. Ogólny poziom nawyków żywieniowych według przyjętych kryteriów został 
oceniony jako dostateczny.

2. Nie stwierdzono statystycznie istotnej zależności nawyków żywieniowych 
dotyczących spożycia fermentowanych napojów mlecznych od narodowości ankie-
towanych. 

3. Zaobserwowano nieprawidłowe nawyki żywieniowe dotyczące częstotliwości 
spożycia fermentowanych napojów mlecznych u ankietowanych osób.

M. Z o ł o t e ń k a-S y n o w i e c, E. M a l c z y k, M. M i s i a r z,
J. W y k a, Z. C a ł y n i u k, M. M e ł e c h

ASSESSMENT OF FERMENTED MILK DRINKS NUTRITIONAL HABITS AMONG POLISH 
AND CZECH BORDERLAND RESIDENTS

S u m m a r y

The aim of the study was to assess the fermented milk drinks nutritional habits among the Polish and 
Czech borderland residents. The respondents presented unsatisfactory habits concerning consumption 
frequency of buttermilk, kefi r, soured milk, and acidifi ed milk. The overall habits of fermented milk 
drinks consumption might be regarded as satisfactory. The nationality of the respondents did not deter-
mine the nutritional habits in the range of research.
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