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Influence of mode of nutrition on nutritional status of women in age 19-25 

in aspect of nutritional hygiene 

Wpływ sposobu żywienia na stan odżywienia kobiet w wieku 19-25 lat  
w aspekcie higieny żywienia 

Sposób żywienia młodych kobiet determinowany jest zwyczajami żywieniowymi nabytymi w do-

mu rodzinnym. Wynikają one z modelu rodziny oraz konieczności korzystania niejednokrotnie z 

żywienia zbiorowego /10/. Podstawowym warunkiem funkcjonowania organizmu i zachowania zdro-

wia jest przestrzeganie zasad higieny żywienia. W zakres higieny żywienia wchodzą między innymi 

takie zagadnienia, jak: prawidłowy dobór produktów, zaplanowanie prawidłowej ilości i pory posił-

ków. Ważnym elementem jest zapewnienie odpowiednich warunków ich przyrządzania, podawania i 

spożywania. Wszystkie te czynniki determinują stan odżywienia jednostek, rodzin i grup żywienia 

zbiorowego. Skutki nieprawidłowego żywienia prowadzą do nieprawidłowego rozwoju organizmu, 

powstawania wielu zaburzeń metabolicznych i w konsekwencji przewlekłych stanów chorobowych. 

MATERIAŁ 

Badaniem objęto 135 kobiet w wieku 19-25 lat. Wszystkie badane kobiety były studentkami. Ba-

dane zostały zróżnicowane ze względu na miejsce żywienia: grupa A to kobiety żywiące się w rodzi-

nie /n=105/ a grupa B kobiety żywiące się w stołówce /n=30/. Grupę A zróżnicowano ze względu na 

model rodziny: rodziny  2 osobowe i mniej, rodziny 3 osobowe, rodziny 4 osobowe i więcej.  

METODYKA 

Badanie sposobu żywienia oparto na zaleceniach i wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia 

uwzględniając specyficzne uwarunkowania badanej grupy /1/. Ocenę sposobu żywienia przeprowa-

dzono metodą ankietową, w formie 24-godzinnego wywiadu 3-krotnie powtórzonego /1/. Skład ilo-

ściowy spożywanych produktów, ankietowani określali na podstawie danych zawartych w Albumie 

fotografii produktów o zróżnicowanej wielkości porcji /9/, w którym zawarte są podstawowe produkty 

i potrawy najczęściej występujące w codziennym żywieniu. Ankietowani określali również miejsce 

żywienia - w rodzinie i w stołówce. 

Do analizy uzyskanych wyników wykorzystano program komputerowy DIETETYK 2001 /6/. 

Określono wartość kaloryczną i odżywczą jadłospisów oraz zawartość w nich witamin i składników 

mineralnych. Uzyskane wyniki porównano z zalecanymi normami dla kobiet 19-25 lat o aktywności 

umiarkowanej /11/.  

Stan odżywienia oceniano poprzez badanie antropometryczne /3,7/. Określono podstawowe roz-

miary ciała: wysokość, masę ciała oraz obwód talii i bioder. Pomiary te nie stanowiły samodzielnych 
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wskaźników dla oceny stanu odżywienia lecz posłużyły do obliczenia wskaźników masy ciała: Body 

Mass Index (BMI) oraz  Waist/Hip Ratio (WHR). Do analizy uzyskanych wyników przyjęto interpre-

tację zalecaną przez WHO / 7/. 

WYNIKI  

Uzyskane wyniki badań przedstawiają tabele 1-2. 

Tabela 1. Średnia wartość energetyczna i odżywcza jadłospisów kobiet w wieku 19-25 lat z  
uwzględnieniem miejsca żywienia 

GRUPA A B 

żywienie w rodzinie 

MIEJSCE ŻYWIENIA 2 i mniej 

osobowej 
3 osobowej 

4 i więcej 

osobowej 

żywienie  

w stołówce 

LICZEBNOŚĆ - n n=18 n=29 n=58 n=30 

Kcal 

Białko (g) 

Białko zwierzęce (g) 

Tłuszcz (g) 

Węglowodany (g) 

Wapń (mg) 

Magnez (mg) 

Żelazo (mg) 

Witamina A 

ekwiwalent retinolu (µg) 

Witamina E  (mg) 

Witamina C (mg) 

1980,33 

61,85 

40,25 

76,36 

253,89 

827,02 

264,38 

10,18 

 

781,87 

9,17 

109,02 

1933,98 

63,43 

40,54 

71,2 

248,1 

722,17 

290,51 

11,2 

 

897,54 

9,07 

99,88 

2071,48 

61,33 

40,89 

84,4 

256,73 

723,59 

267,61 

10,79 

 

1013,32 

9,97 

99,9 

2041,48 

72,35 

46,32 

78,79 

253,18 

736,73 

291,33 

11,13 

 

868,02 

10,72 

97,79 

 

Tabela 2. Wskaźniki antropometryczne kobiet w wieku 19-25 lat z uwzględnieniem miejsca 
żywienia (w %) 

GRUPA A B 

żywienie w rodzinie 

MIEJSCE ŻYWIENIA 2 i mniej 

osobowej 
3 osobowej 

4 i więcej 

osobowej 

żywienie  

w stołówce 

LICZEBNOŚĆ - n n=18 n=29 n=58 n=30 

BMI < 20 (kg/m2) 

BMI 20 –24,9 (kg/m2) 

BMI 25 – 29,9 (kg/m2) 

BMI 30 – 40 (kg/m2) 

BMI > 40 (kg/m2) 

WHR > 0,8 

WHR < 0,8 

33 

61 

6 

0 

0 

11 

89 

28 

62 

10 

0 

0 

3 

97 

26 

69 

5 

0 

0 

0 

100 

43 

47 

10 

0 

0 

0 

100 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Analiza średnich wartości energetycznych i odżywczych jadłospisów badanych kobiet potwierdzi-

ła, że nie istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy badanymi grupami, zarówno w podaży kalo-

rii, jak i większości składników odżywczych (węglowodany, magnez, żelazo, witamina E, witamina 

C). Nieznacznie wyższą wartość kaloryczną stwierdzono w jadłospisach grupy kobiet żywiących się w 

domu w rodzinach 4 i więcej osobowych oraz w jadłospisach kobiet żywiących się poza domem (w 

stołówkach). Największą podaż białka stwierdzono w jadłospisach kobiet żywiących się w stołów-

kach, zaś najniższą w jadłospisach kobiet żywiących się w rodzinach 2 i mniej osobowych. Badania 

wykazały najwyższą zawartość tłuszczu w jadłospisach kobiet grupy A żywiących się rodzinach 4 i 

więcej osobowych. Nie zaobserwowano istotnych różnic w spożyciu: węglowodanów (248,1-

256,73g), magnezu (264,38-291,33 mg), żelaza (10,18-11,2 mg), witaminy E (9,07-10,72 mg), wita-

miny C (99,88-109,02 mg) między badanymi grupami. 
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Badania wykazały, że zawartość w jadłospisach wapnia i witaminy A w przeliczeniu na ekwiwa-

lent retinolu były zróżnicowane. Najwyższą podaż wapnia stwierdzono w jadłospisach kobiet grupy A 

żywiących się w rodzinach 2 i mniej osobowych. Natomiast najwyższą podaż witaminy A w przeli-

czeniu na ekwiwalent retinolu stwierdzono w jadłospisach kobiet grupy A żywiących się w rodzinach 

4 i więcej osobowych.  

Porównanie uzyskanych wyników z zalecanymi normami żywienia dla kobiet 19-25 lat dowodzi 

małą podaż energii we jadłospisach wszystkich badanych grupach. Wartość kaloryczna badanych 

jadłospisów we wszystkich grupach odpowiadała dolnej granicy norm na poziomie zalecanym dla 

kobiet o aktywności umiarkowanej. Jadłospisy kobiet żywiących się w rodzinie o modelu 3 osobowym 

nie odpowiadają normom na poziomie zalecanym. Tylko w przypadku grupy A kobiet żywiących się 
w rodzinach o modelu 4 osobowym i grupy B kaloryczność badanych jadłospisów przekroczyła 2000 

kcal. Równocześnie stwierdzono niższe od norm zalecanych  spożycie białka ogółem, wapnia, magne-

zu i żelaza.  

Biorąc pod uwagę wiek badanych i tryb życia (studenci) istotnym parametrem w ocenie jakości 

żywienia jest spożycie białka zwierzęcego /4/. We wszystkich badanych grupach stwierdzono ponad 

50% udział białka zwierzęcego w stosunku do spożywanego białka ogółem. Najwyższy udział białka 

zaobserwowano w grupie kobiet deklarujących żywienie w rodzinie 4 i więcej osobowej. Uzyskane 

wyniki wskazują na występowanie korzystniejszych cechy jakości żywienia u badanych kobiet korzy-

stających z posiłków w domu rodzinnym – o modelu rodziny 4 i więcej osobowym. Na podobne za-

leżności wskazują wyniki innych badań prowadzonych na młodzieży akademickiej a publikowane we 

wcześniejszych pracach /5,8,10/. Wskazuje to na pewną stałość standardów żywienia młodych kobiet 

z punktu widzenia wartości kalorycznej i odżywczej.  

Badania rozmieszczenia w organizmie tkanki tłuszczowej wykazały u 98% badanych wskaźnik 

WHR < od 0,8. Dowodzi to, że badane kobiety reprezentowały ginoidalny typ dystrybucji tkanki 

tłuszczowej.  

Przeprowadzona analiza wykazała, że 61,5% badanych posiada wskaźnik BMI w przedziale 20-

24,9(kg/m2), co świadczy o prawidłowym stanie odżywienia. U 7,5% badanych kobiet stwierdzono 

wskaźnik BMI w przedziale 25 – 29,9(kg/m2) świadczący o występowaniu problemów zdrowotnych 

na tle przekarmiania. Wśród badanych nie stwierdzono kobiet ze wskaźnikiem BMI powyżej 

30(kg/m2). U 31 % badanych, wskaźnik BMI był poniżej 20 (kg/m2). Niektórzy autorzy przyjmują 
tezę, że u osób młodych pomiędzy 16 a 25 rokiem życia, 10-25 %  pomiarów BMI może wskazywać 
wartość niższą od 20(kg/m2) również u osób zdrowych /2/. Wynik uzyskany w powyższych badaniach 

jest więc wyższy niż przyjmowany jako tolerancja dla tej grupy wiekowej. U  15 % badanych kobiet 

wartość BMI była poniżej 18(kg/m2), co według niektórych autorów oznacza niedożywienie wymaga-

jące leczenia żywieniowego /2/. 

Największy odsetek kobiet o BMI 20-24,9(kg/m2) wskazującym na stan odżywienia prawidłowy 

wystąpił w grupie A kobiet żywiących się w rodzinach 4 osobowych (69%), natomiast najniższy 

odsetek stwierdzono w grupie B kobiet żywiących się w stołówkach (47%). Uzyskane wyniki wskazu-

ją na korzystniejsze cechy odżywienia kobiet 19 –25  korzystających z posiłków w domu rodzinnym – 

o modelu rodziny 4 i więcej osobowym. 

WNIOSKI 

1. Przeprowadzone badania wykazały niską wartość kaloryczną badanych jadłospisów, we wszyst-

kich grupach kobiet 19 –25 lat. Odpowiada ona dolnej granicy norm na poziomie zalecanym dla 

kobiet o aktywności umiarkowanej. Jadłospisy kobiet żywiących się w rodzinie o modelu 3 oso-

bowym nie odpowiadają zalecanym normom. Niskiej wartości kalorycznej towarzyszyło niedo-

stateczne spożycie wapnia, magnezu i żelaza.  

2. Wyniki wskazują na występowanie najbardziej korzystnych cech higieny żywienia jak i stanu 

odżywienia kobiet grupy A deklarujących żywienie w rodzinie 4 i więcej osobowej. 
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STRESZCZENIE 

Celem badań była ocena higieny żywienia poprzez określenie sposobu żywienia i stanu odżywie-

nia młodych, studiujących kobiet. Badane zostały zróżnicowane ze względu na miejsce żywienia: 

grupa A to kobiety żywiące się w rodzinie (n=105) oraz grupa B kobiety żywiące się w stołówce (n= 

30). Grupę A zróżnicowano ze względu na model rodziny: rodziny 2 osobowe i mniej, rodziny 3 

osobowe, rodziny 4 osobowe i więcej. Ocenę sposobu żywienia dokonano na podstawie 24 – godzin-

nego wywiadu żywieniowego 3-krotnie powtórzonego. Obliczono wartość kaloryczną i odżywczą 
jadłospisów, zawartość wapnia, magnezu, żelaza, witamin E,A,C. Stan odżywienia badano na podsta-

wie wskaźników antropometrycznych: Body Mass Index  oraz Waist/Hip Ratio. Nie stwierdzono 

statystycznie istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami w podaży kalorii i większości badanych 

składników odżywczych. Wartość kaloryczna analizowanych jadłospisów wszystkich grup odpowia-

dała dolnej granicy norm na poziomie zalecanym kobietom o umiarkowanej aktywności. Stwierdzono 

niższe od norm zalecanych spożycie białka ogółem, wapnia, magnezu i żelaza. Wyniki wskazują na 

występowanie najbardziej korzystnych cech higieny żywienia jak i stanu odżywienia kobiet grupy A 

deklarujących żywienie w rodzinie 4 i więcej osobowej.  

SUMMARY 

The aim of our investigations was estimation of nourishment hygiene across defining of mode of 

nutrition  and nutrition status of young, studying women. Examined women were divided according to 

place of consumption: group A were women feeding in family (in number 105) and group B were 

women feeding in canteen (in number 30). The group A was divided according to model of family: 2 

person families and less, 3 person families, 4 person families and more. Estimation of mode of nutri-

tion was executed on the ground 24 hour recall method - nutritional interview 3-times repeated. We 

calculated total calories and content of calcium, magnesium, iron and vitamins such as: E,A,C in each 

menus. The nutritional status was assessed from the anthropometric investigations: Body Mass Index 

and Waist/Hip Ratio. On the basis of obtained results there were not significantly statistical differences 

between both investigated groups: in supply of calories and nutrients contain in menus.  The energetic 

value of food ration of all groups was lower in the view of norms on the level recommended to women 

with moderate life activities. One ascertained lower to norms recommended consumption of protein, 

calcium, magnesium and iron. The obtained results showed on occurrence of most profitable features 

of nutritional hygiene  and nutritional status of women of group A declaring consumption in 4 and 

more person families.  

 

 


