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Wykorzystanie produktów specjalistycznych dla niemowląt 
w wybranej grupie rodziców oraz koszty diety  
opartej na produktach specjalistycznych i tradycyjnych

Streszczenie

Celem pracy jest analiza powszechności stosowania specjalistycznych pro-
duktów (SP) dla niemowląt w grupie rodziców oraz kosztów diety opartej na ww. 
produktach w porównaniu z dietą przygotowaną z surowców naturalnych. Prze-
prowadzono wywiad ze 108 opiekunami niemowląt w wieku 6-12 miesięcy. Koszt 
diety oszacowano na podstawie 3-dniowych jadłospisów dla 9-miesięcznego nie-
mowlęcia, ułożonych z wykorzystaniem SP oraz analogicznych na bazie surowców 
ogólnie dostępnych. Koszt produktów przyjęto na podstawie cen z hipermarketu. 
Ponad ¾ ankietowanych wykorzystywało SP oraz dania przygotowywane w domu; 
13% wyłącznie SP, a 10% tylko produkty tradycyjne. Na stosowanie wybranych SP 
miała wpływ sytuacja materialna i aktywność zawodowa. Zanotowano ok. 5 razy 
wyższy koszt żywienia dziecka w przypadku stosowania wyłącznie SP w porówna-
niu z dietą opartą na bazie surowców naturalnych. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: żywienie niemowląt, żywność specjalistyczna, koszt diety.

Kody JEL: I12, R20

Wstęp 

Wiele badań naukowych, zarówno w krótkoterminowych, jak i długofalowych obser-
wacjach, oceniających wpływ sposobu żywienia na stan odżywienia oraz stan zdrowia nie-
mowląt i małych dzieci, wskazuje na ogromne znaczenie właściwego żywienia dla prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu dziecka, jego odporności, wzrostu i rozwoju zdolności 
poznawczych, a nawet ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych w późniejszym okresie 
życia (Patel, Srinivasan 2011). W związku z powyższym, w ostatnich latach do termino-
logii żywieniowej wprowadzono pojęcie programowania żywieniowego (nutritional pro-
gramming) (Langley-Evans 2009). Definiowane jest ono jako wpływ żywienia w okresach 
krytycznych na rozwój narządu, mogący doprowadzić do długotrwałej stymulacji lub ha-
mowania szlaków metabolicznych, utrzymujący się nawet po ustaniu podawania danego 
składnika pożywienia. Działanie czynników niekorzystnych w momentach krytycznych 
(m.in. okresie niemowlęcym) nasila zmiany patologiczne związane z niedożywieniem bądź 
otyłością (Socha 2003). W okresie pierwszego roku życia dziecka szczególnie intensywnie 
rozwija się ośrodkowy układ nerwowy. W związku z intensywnością i liczbą zachodzących 
zmian w organizmach niemowląt niedożywienie w tym okresie może skutkować długotrwa-
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łymi lub nawet nieodwracalnymi zmianami w późniejszym życiu (Socha 2003). Istotne zna-
czenie dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego mają 
długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LC-PUFA), szczególnie kwas DHA 
(dokozaheksaenowy), które są niezbędnym składnikiem budulcowym błon komórkowych 
neurocytów, jak również siatkówki oka. W okresie niemowlęcym niedostateczna podaż tych 
kwasów może skutkować zaburzeniami i opóźnieniem w dojrzewaniu mózgu czy pogorsze-
niem ostrości widzenia (Koletzko i in. 2008; Morse 2012). 

W związku z powyższym, szczególnego znaczenia nabiera odpowiednie rozszerzanie 
diety niemowlęcia, które należy rozpocząć nie wcześniej niż po ukończeniu przez dziecko 
17. tygodnia i nie później niż w 26. tygodniu życia (Szajewska i in. 2016). Począwszy od 
około szóstego miesiąca życia wyłączne karmienie naturalne lub mlekiem modyfikowanym 
przestaje bowiem zapewniać właściwą podaż energii, białka, żelaza, cynku i niektórych wi-
tamin. Przykładowo, od 5-6 miesiąca życia dziecka 90% jego zapotrzebowania na żelazo 
powinno być pokryte poprzez pokarmy uzupełniające bogate w ten składnik, tj. chude mię-
so, wysokiej jakości produkty zbożowe wzbogacane w żelazo, ciemnozielone warzywa czy 
żółtko jaj (Weker, Barańska 2014). 

Surowce stosowane do przygotowywania posiłków dla niemowląt powinny cechować 
się wysoką wartością odżywczą, jakością, jak również być bezpieczne pod względem za-
wartości zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia występujące w żywności mogą bowiem stano-
wić poważne zagrożenie dla zdrowia niemowląt i małych dzieci, u których proces ich wyda-
lania jest na ogół wolniejszy niż w przypadku organizmów dorosłych, jak również cechują 
się one mniejszą masą ciała. Szczególnej uwagi wymagają metale szkodliwe (ołów, kadm), 
które cechują się wysokim współczynnikiem kumulacji w organizmach żywych (Winiarska-
Mieczan, Gil 2007). Niektóre badania wskazują na związek między koncentracją metali tok-
sycznych w organizmach dzieci a częstością występowania autyzmu (Bradstreet i in. 2003). 

W żywieniu niemowląt można stosować gotowe produkty spożywcze przeznaczone dla 
tej grupy wiekowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013). 
Produkty te charakteryzują się wysokim stopniem bezpieczeństwa pod względem jakości 
zdrowotnej, wykazują bowiem wysoką czystość mikrobiologiczną i ograniczoną do pozio-
mów bezpiecznych zawartość substancji niekorzystnych dla zdrowia (na przykład pozo-
stałości pestycydów, metali szkodliwych, azotanów i azotynów) (Weker, Barańska 2014). 
Jednak cena takich produktów jest zwykle wyższa niż tradycyjnej żywności.

Celem pracy jest analiza powszechności stosowania specjalistycznych produktów (SP) 
dla niemowląt w grupie rodziców oraz kosztów diety opartej na ww. produktach w porów-
naniu z dietą przygotowaną na bazie surowców naturalnych.

Materiał i metoda badań

Badanie obejmowało dwa etapy: ocenę powszechności wykorzystania specjalistycznych 
produktów dla niemowląt oraz analizę kosztów diety niemowlęcia ułożonej z wykorzysta-
niem ww. produktów oraz produktów tradycyjnych, ogólnie dostępnych.
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Ankietę dotyczącą stosowania preparatów specjalistycznych dla niemowląt przeprowa-
dzono metodą bezpośredniego wywiadu z rodzicami dzieci w wieku od 6 do 12 miesięcy na 
terenie Warszawy i okolic w latach 2013-2014. Badaniem objęto rodziców (n=108), którzy 
wyrazili ustną zgodę na udział w nim. Rodzice zostali poinformowani o celu i zakresie ba-
dania, które miało charakter anonimowy. Badanie właściwe poprzedzono badaniem pilota-
żowym. Ankieta składała się z dwóch części. Pierwszą część ankiety stanowiła metryczka 
(pytania charakteryzujące rodziców i ich dzieci). Dane dotyczące rodzica obejmowały: płeć, 
wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, aktywność zawodową, liczbę dzieci w rodzi-
nie, oraz ocenę sytuacji materialnej; dane dotyczące dziecka – wiek, ocenę stanu zdrowia, 
w tym stosowanie diet eliminacyjnych. Z badań wykluczono rodziców, których dzieci były 
na dietach eliminacyjnych. W drugiej części ankiety zamieszczono pytania dotyczące spo-
sobu żywienia niemowląt, stosowania specjalistycznych produktów dla niemowląt (zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013), powodów ich 
wykorzystania, źródeł wiedzy na ich temat oraz subiektywnej opinii o ich wartości odżyw-
czej, jakości, bezpieczeństwie stosowania itp. Do produktów specjalistycznych (dawniej: 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego) (Dz.U. z 2006 r., Nr 171) 
zaliczono: mleko początkowe i następne, kaszki, kleiki, dania obiadowe w słoiczkach, musy 
owocowe i soki owocowe, herbatki instant, herbatniki i ciasteczka dla niemowląt. Pytania 
w większości miały charakter zamknięty, w niektórych przypadkach możliwe było również 
podanie własnej odpowiedzi. 

Do oszacowania kosztów żywienia opartego na produktach specjalistycznych, w po-
równaniu z kosztami diety przygotowanej na bazie produktów naturalnych, wykorzystano 
ułożone w tym celu, prawidłowo zbilansowane i zgodne z przedmiotowymi normami oraz 
zaleceniami żywieniowymi 3-dniowe jadłospisy. Jadłospisy ułożono dla zdrowego, dziewię-
ciomiesięcznego niemowlęcia zgodnie z obowiązującym schematem żywienia niemowląt 
(Szajewska i in. 2016). Najpierw ułożone zostały jadłospisy oparte na specjalistycznych 
produktach dla niemowląt, a następnie, na podstawie ich składu surowcowego, ułożono 
analogiczne jadłospisy oparte na produktach/surowcach naturalnych, dostępnych ogólnie 
w sprzedaży. Skład oraz proporcje użytych surowców naturalnych były takie, jak w przypad-
ku składu i proporcji produktów specjalistycznych dla niemowląt. W przypadku stosowania 
diety opartej na surowcach/produktach naturalnych przyjęto model zakładający karmienie 
naturalne mlekiem matki, jak również model z zastosowaniem mleka następnego, ponie-
waż mleko krowie (owcze, kozie) nie jest zalecane w żywieniu dzieci w pierwszym roku 
życia (Szajewska i in. 2016). Do ułożenia 3-dniowych jadłospisów i obliczenia ich kosztów 
użyto produktów różnych marek (Gerber, Hipp, Nutricia, Nestle) dostępnych w sprzedaży, 
a ceny produktów specjalistycznych, jak również surowców naturalnych, zostały zaczerp-
nięte z jednego źródła, hipermarketu Auchan w Piasecznie, z pierwszego kwartału 2014 
roku. W przypadku mleka i kaszek do obliczeń wzięto pod uwagę rozcieńczenia podane na 
opakowaniu analizowanego preparatu. Koszt diety wyliczono jako wartość średnią z 3 dni. 
Przy uwzględnieniu kosztów obu diet nie uwzględniono kosztów wynikających ze zużycia 
energii elektrycznej, gazu, wody czy pracy własnej osoby przygotowującej posiłki. 

handel_wew_2-2018.indd   307 29.05.2018   15:11:51



308 WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA NIEMOWLĄT...

Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica 12 PL, wykorzystano test Chi2, 
a różnice uznano za istotne statystycznie przy p=0,05.

Wyniki badań i dyskusja

Większość ankietowanych stanowiły kobiety (90%), średnia wieku wynosiła 29 lat; 
najmłodsza respondentka miała 19 lat, natomiast wiek najstarszego respondenta wyniósł 
44 lata. Prawie 3/4 ankietowanych pochodziło z Warszawy, 15% zamieszkiwało miasta 
nie przekraczające 50 tysięcy mieszkańców, a około 12% pochodziło z terenów wiejskich. 
Zdecydowana większość ankietowanych charakteryzowała się wykształceniem wyższym 
(80%), 19% stanowiły osoby z wykształceniem średnim, a tylko 2 osoby deklarowały wy-
kształcenie zawodowe. Ponad połowa ankietowanych oceniła swoją sytuację materialną 
jako dobrą lub bardzo dobrą (63%), a 1/3 jako przeciętną, natomiast nikt nie wskazał złej. 
Mniej niż połowa ankietowanych pracowała w pełnogodzinowym wymiarze czasu pracy 
(44%), podobny odsetek respondentów nie był aktywny zawodowo, a 13% osób deklarowa-
ło pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Stosowanie żywności przeznaczonej dla niemowląt

Najpopularniejszym sposobem żywienia dzieci wśród ankietowanych było połącze-
nie żywności dla niemowląt z daniami przygotowywanymi w domu. Taki sposób żywie-
nia stosowało ponad 3/4 badanych. Grupa 13% rodziców korzystała jedynie z prepara-
tów dla niemowląt, a 10% grupy (11 rodziców) deklarowało podawanie swoim dzieciom 
wyłącznie potraw przygotowywanych w domu. Łącznie, wykorzystywanie produktów 
dla niemowląt w żywieniu swoich dzieci deklarowało 97 osób. Podobne wyniki otrzy-
mano w badaniu Święcickiej i Jeznach (2003), w którym stosowanie preparatów do 
żywienia niemowląt połączone z przygotowywaniem dań samodzielnie w domu obser-
wowano u 88% badanej grupy. W cytowanym badaniu mniej ankietowanych podawało 
swoim niemowlętom wyłącznie produkty gotowe – tylko 2%. Również mniejszy był 
odsetek matek karmiących swoje dzieci jedynie daniami przygotowanymi w domu – 3% 
(Święcicka, Jeznach 2003). 

Najczęściej wybieranymi przez respondentów produktami uzupełniającymi dietę dziec-
ka były kaszki (62%), równie dużą popularnością wśród ankietowanych cieszyły się deserki 
(musy owocowe) w słoiczkach i soki (61%), nieco mniejszą zaś dania obiadowe (57%). 
Natomiast zdecydowanie rzadziej rodzice deklarowali podawanie kleików (26%), herbatek 
instant (24%) i herbatników/ciasteczek (24%). Badania wskazują, że poziom wykształce-
nia może być powiązany z wiedzą i świadomością żywieniową. Zaobserwowano, że lepiej 
wykształceni rodzice popełniają mniej błędów w żywieniu dzieci (Kozioł-Kozakowska, 
Piórecka, Schlegel-Zawadzka 2014). Rozkład odpowiedzi rodziców na pytanie dotyczące 
wykorzystania różnych produktów dla niemowląt w zależności od poziomu wykształcenia 
zamieszczono w tabeli 1.
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Tabela 1
Stosowanie żywności przeznaczonej dla niemowląt w zależności od wykształcenia 
ankietowanych (n=97)   

Wyszczególnienie
Wykształcenie

Wartość p*zawodowe  
(n=2)

średnie  
(n=18)

wyższe  
(n=77)

Mleka modyfikowane 1 16 72 0,0774
Kaszki 0 12 48 0,1099
Kleiki 0 5 20 0,6928
Dania obiadowe 0 9 46 0,1981
Musy owocowe, soki 1 11 47 0,9510
Herbatniki, ciasteczka 0 5 21 0,6873
Herbatki instant 0 7 16 0,1939

Uwaga: p - poziom istotności p=0,05; *test Chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

W badaniu własnym nie zaobserwowano zależności między poziomem wykształcenia ro-
dziców a wykorzystaniem wybranych produktów dla niemowląt. Jednak spośród 10% ankie-
towanych, którzy deklarowali przygotowywanie dań dla dzieci wyłącznie z produktów na-
turalnych, ponad 85% stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. Badania wskazują, że 
kobiety z wyższym wykształceniem znacznie częściej przygotowują domowe posiłki dla 
swoich niemowląt w porównaniu do kobiet z niższym wykształceniem (Bona 2011).

Analizując zależność między rodzajem wybieranych preparatów a sytuacją materialną 
(por. tabela 2) można zauważyć, że respondenci oceniający swoją sytuację jako bardzo do-
brą najczęściej wybierali takie produkty, jak mleko modyfikowane, dania obiadowe i musy 
owocowe/soki. Natomiast wśród osób o przeciętnej sytuacji materialnej z podobną często-
tliwością wykorzystywane były mleko modyfikowane i kaszki, natomiast musy owocowe/
soki − zdecydowanie rzadziej. Sytuacja materialna istotnie różnicowała respondentów ze 
względu na wykorzystanie dań obiadowych oraz herbatników/ciasteczek. Ponad 90% ro-
dziców oceniających swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą korzystało z dań obiado-
wych w słoiczkach. Natomiast wśród osób będących w dobrej sytuacji finansowej po tego 
rodzaju produkty sięgało już tylko 67%. W grupie osób o przeciętnych dochodach odsetek 
ten wynosił jedynie 27% respondentów. Szczególnie niekorzystne jest stosowanie w żywie-
niu niemowląt mleka krowiego zamiast modyfikowanego, co według Zawadzkiej-Gralec, 
Szóstkakowskiej i Swincow (2007) dotyczyło ok 17% niemowląt od drugiego kwartału ży-
cia i było często związane z niższym statusem ekonomicznym. W badaniu własnym nie za-
obserwowano wpływu sytuacji materialnej na częstość stosowania mleka modyfikowanego, 
jednak w badanej grupie nie było osób deklarujących zły status ekonomiczny.

Kolejnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na częstość stosowania gotowych pro-
duktów dla niemowląt jest aktywność zawodowa rodziców. Można przypuszczać, że osoby 
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pracujące na pełen etat dysponują mniejszą ilością czasu na przygotowywanie samodziel-
ne posiłków dla dzieci i z tego względu częściej sięgają po gotowe produkty, szczególnie 
w przypadku bardziej pracochłonnych posiłków obiadowych. Jednak analiza statystyczna 
wykazała zależność jedynie w przypadku kaszek; były one wykorzystywane przez ponad 
3/4 rodziców pracujących na pełen etat, w porównaniu z 42% rodziców pracujących w nie-
pełnym wymiarze godzinowym i 55% rodziców niepracujących. 

Tabela 2
Stosowanie żywności przeznaczonej dla niemowląt w zależności od sytuacji 
materialnej ankietowanych (n=97)   

Wyszczególnienie
Sytuacja materialna

Wartość p*bardzo dobra 
(n=13)

dobra  
(n=51)

przeciętna 
(n=33)

Mleka modyfikowane 11 49 29 0,2477
Kaszki 7 34 19 0,5740
Kleiki 3 12 10 0,7643
Dania obiadowe 12 34 9 0,0001
Musy owocowe, soki 10 33 16 0,1462
Herbatniki, ciasteczka 8 10 8 0,0088
Herbatki instant 3 17 3 0,8729

Uwaga: p - poziom istotności p=0,05; *test Chi-kwadrat.
Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 3
Stosowanie żywności przeznaczonej dla niemowląt w zależności od aktywności 
zawodowej ankietowanych (n=97)  

Wyszczególnienie
Aktywność zawodowa

Wartość p*pełny etat  
(n=43)

niepełny etat 
(n=12)

brak  
(n=42)

Mleka modyfikowane 40 11 38 0,9128
Kaszki 33 5 23 0,0295
Kleiki 13 4 8 0,4068
Dania obiadowe 26 4 25 0,2172
Musy owocowe, soki 27 6 26 0,7116
Herbatniki, ciasteczka 10 4 12 0,7395
Herbatki instant 9 4 10 0,6709

Uwaga: p - poziom istotności p=0,05; *test Chi-kwadrat.
Źródło: jak w tabeli 1.
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Na częstość stosowania produktów dla niemowląt mogą mieć również wpływ inne czynniki, 
np. wygoda stosowania czy przekonanie o ich walorach zdrowotnych. Na wykresie 2 przedsta-
wiono deklarowane przez ankietowanych powody wykorzystywania tych produktów w diecie 
dzieci. 

Na wykorzystanie produktów dla niemowląt może mieć wpływ wiedza na ich temat. 
W badaniu własnym głównym źródłem takiej wiedzy był Internet, rzadziej lekarz/dietetyk. 
Dla nieco ponad połowy rodziców źródłem informacji o żywieniu ich dzieci byli znajomi 
i rodzina; zdecydowanie rzadziej korzystali oni natomiast z informacji zawartych w prasie 
czy telewizji (por. wykres 1). Dla porównania w badaniach Skinner i in. (1997), najczę-
ściej wymienianym przez matki źródłem informacji na temat żywienia niemowląt był lekarz. 
Z kolei z badań Savage i in. (1998) wynika, iż największą rolę w zdobywaniu informacji ży-
wieniowych odgrywali zarówno lekarze, jak też rodzina i przyjaciele. Trzeba jednak zwrócić 
tu uwagę na czas przeprowadzanych badań. Przytaczane wyżej badania były przeprowa-
dzane dużo wcześniej niż badanie własne. Może to prowadzić do spostrzeżenia, że Internet 
w ostatnich kilkunastu latach nie tylko stał się bardziej powszechny, ale zwiększyło się jego 
znaczenie jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, w tym przypadku także z dziedziny żywienia. 
Potwierdzają to również badania Łukasik i in. (2014), w których ponad połowa ankietowa-
nych rodziców jako źródło wiedzy podała Internet. 

Wykres 1
Źródło wiedzy ankietowanych (% odpowiedzi) na temat produktów dla niemowląt* 
(n=97) 

Uwaga: możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi.
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2
Deklarowane przez ankietowanych (% ankietowanych) powody stosowania 
produktów dla niemowląt* (n=97)

Uwaga: możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi.
Źródło: jak w wykresie 1.

Prawie 3/4 respondentów jako główny powód stosowania gotowych produktów dla nie-
mowląt deklarowało wygodę ich użycia, w dalszej kolejności wskazywane było przekonanie 
o ich odpowiedniej wartości odżywczej. Rodzice byli przekonani, iż produkty, o których 
mowa są zbilansowane pod względem wartości odżywczej i dostarczają niemowlętom 
wszystkich składników odżywczych w odpowiednich dla nich proporcjach. Rodzice dekla-
rowali również zaufanie do produktów; prawie 60% z nich wymieniało bezpieczeństwo jako 
przyczynę stosowania żywności dla niemowląt. W przeciwieństwie do badań Święcickiej 
i Jeznach (2003), w badaniu własnym rodzice sporadycznie deklarowali smak preferowany 
przez dziecko jako przyczynę zakupu. Rodzice pracujący na pełen etat najczęściej wymie-
niali wygodę jako główny powód stosowania gotowych produktów, natomiast osoby z wyż-
szym wykształceniem częściej jako powód deklarowały przekonanie o wysokiej wartości 
odżywczej. 

W subiektywnej opinii niespełna połowy ankietowanych, stosowanie żywności dedy-
kowanej dla niemowląt było nie tylko wygodne dla rodziców, ale również korzystne dla 
dzieci, 1/4 natomiast wskazywała na wygodę ich stosowania, jednak miała zastrzeżenia co 
do korzystnego wpływu takiej diety na dzieci. Nieco wyższy odsetek respondentów (28%) 
uważał, że korzystniejsze dla ich dzieci jest samodzielne przygotowywanie posiłków z pro-
duktów naturalnych, a tylko 3% rodziców zdecydowanie uznawało wyższość produktów 
specjalistycznych. 
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W obiegowej opinii potrawy przygotowywane w domu są często uznawane za zdrowsze 
niż wytwarzane przemysłowo. Należy jednak zauważyć, że produkty spożywcze, nawet 
jeśli pochodzą z wiadomego źródła, nie muszą być bezpieczne pod względem ekologicz-
nym i toksykologicznym. Badania Żmudzkiego i Szkody (1995) wykazały, że pierwiastki 
toksyczne łatwo kumulują się w tkankach drobiu, szczególnie przyzagrodowego. Również 
cenne, ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych z rodziny omega 3, ryby morskie, 
szczególnie drapieżne, mogą być zanieczyszczone substancjami szkodliwymi, w tym rtę-
cią czy dioksynami. Surowce stosowane do produkcji żywności dla niemowląt pochodzą 
z upraw i z hodowli poddanych szczególnej kontroli, co zapewnia odpowiednią jakość pro-
duktu finalnego (Weker, Barańska 2014).

Porównanie kosztów jadłospisu ułożonego na bazie produktów dla niemowląt 
oraz na bazie naturalnych surowców 

Jadłospis modelowy dla niemowlęcia w wieku 9 miesięcy uwzględnia 4-5 posiłków, 
w tym 3 posiłki mleczne, orientacyjna wielkość porcji wynosi 190-220 ml (Szajewska i in. 
2016). Niemowlę w tym wieku otrzymuje zmiksowane lub drobno posiekane mięso i ryby, 
gotowane i surowe warzywa i owoce, produkty zbożowe (kasze, pieczywo) oraz produkty 
mleczne z wyłączeniem mleka krowiego. W opracowanym jadłospisie wykorzystano pro-
dukty dostępne na rynku, tj.: mleko następne, kaszki zbożowe, dania obiadowe typu zup-

Wykres 3
Subiektywna opinia (% ankietowanych) na temat produktów dla niemowląt 
i żywienia tradycyjnego (n=108)

Źródło: jak w wykresie 1.
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ka z dodatkiem mięsa, musy owocowe oraz herbatniki dla niemowląt popularnych marek 
(Gerber, Nutricia, Hipp, Nestle). Przykładowy 1-dniowy jadłospis na bazie produktów spe-
cjalistycznych obejmował:
 - śniadanie: mleko następne Bebiko 200 ml, kaszkę manną Bobovita 12 g, 
 - II śniadanie: mleko następne Gerber 2 200 ml, kaszkę ryżową o smaku jabłkowym 

Bobovita 12 g, 
 - obiad: zupę jarzynową z indykiem Hipp 190 ml, 
 - podwieczorek: jabłko z marchwią Gerber 150 ml, pierwsze ciasteczka Hipp 10g, 
 - kolacja: kaszkę mleczno-wielozbożową na dobranoc Hipp 200 ml. 

Średni koszt dziennego wyżywienia wyniósł 11,68 zł.
Następnie na bazie składu surowcowego wykorzystanych produktów dla niemowląt, 

opracowano analogiczne receptury potraw z wykorzystaniem produktów/surowców natural-
nych. W przypadku założenia kontynuacji karmienia naturalnego w analizie kosztów pomi-
nięto pozycje mleka modyfikowanego. W tym przypadku średni koszt wyżywienia wyniósł 
2,38 zł/dzień. W przypadku uwzględnienia kosztu 2 porcji mleka modyfikowanego wzrósł 
on o około 2,54 zł. Największą różnicę w koszcie posiłku odnotowano dla musu owocowe-
go; danie w słoiczku kosztowało prawie 6-krotnie więcej niż ta sama porcja musu przygoto-
wana samodzielnie z jabłek. W każdym z jadłospisów znaczne różnice odnotowano również 
w przypadku dań obiadowych, których koszt był średnio 5-krotnie wyższy niż w przypadku 
samodzielnie przygotowanego posiłku. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w przedsta-
wionych jadłospisach uwzględnione były jedynie ceny produktów/surowców. Samodzielne 
przygotowanie obiadu dla niemowlęcia zajmuje znacznie więcej czasu niż podgrzanie go-
towego produktu. Do umycia surowców i zagotowania potrawy prawdopodobnie zostanie 
zużyte również więcej energii i wody. Końcowy, realny koszt tradycyjnego żywienia po 
uwzględnieniu kosztu czasu pracy i kosztów energii i wody będzie więc nieco wyższy. 

Podsumowanie

Żywienie w pierwszym roku życia jest kluczowe dla rozwoju i zdrowia niemowląt. Ze 
względu na specyficzne wymagania żywieniowe, szczególnie zaleca się stosowanie produk-
tów przeznaczonych dla tej grupy populacyjnej. Ich skład i wartość odżywcza są dopasowa-
ne do potrzeb dziecka, jak również spełniają one restrykcyjne wymagania dotyczące jakości 
i bezpieczeństwa. W badaniu własnym ponad 3/4 rodziców wykorzystywało tego typu pro-
dukty specjalistyczne, choć w większości przypadków jako uzupełnienie żywienia tradycyj-
nego. Jednocześnie prawie połowa rodziców była zdania, że są to produkty korzystne dla ich 
dzieci, jak również wygodne w stosowaniu. Jednak warto zwrócić uwagę, że wykorzystanie 
produktów specjalistycznych powoduje istotny wzrost kosztów żywienia dziecka, co może 
być czynnikiem ograniczającym powszechność ich wykorzystania, szczególnie wśród osób 
o gorszej sytuacji ekonomicznej. Jednocześnie nie wszyscy ankietowani, którzy deklarowali 
podawanie swoim dzieciom produktów specjalistycznych, byli zdania, że jest to najlepszy 
sposób żywienia. Ponad połowa respondentów za korzystniejsze dla niemowląt uważała po-
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trawy przygotowywane samodzielnie z surowców dostępnych na rynku. Biorąc pod uwagę 
główne źródło wiedzy, jakim był dla rodziców Internet, warto zwrócić większą uwagę na 
edukację tej grupy konsumentów prowadzoną przez specjalistów z dziedziny żywienia, le-
karzy i dietetyków.
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Application of Special Products for Infants in the Selected Group  
of Parents, and the Cost of Diet Based on These Products Compared  
to Traditional Food Products

Summary 

The aim of the study was to analyse the prevalence of the usage of special products 
(SP) for infants in the selected group of parents and to compare the expenses for diet 
based on these products compared to the diet prepared from natural/raw products. 108 
caregivers of infants aged 6-12 months were interviewed. The cost of the diet was esti-
mated based on the 3-day menus for 9-month old infants based on SP and similar diet 
based on generally available products. The cost of products was adopted on the basis of 
prices from the hypermarket. More than three quarters of the respondents used the SP 
and the dishes prepared at home; only 13% used SP, and 10% only ‘natural’ products. 
Financial situation and professional status affected the usage of the selected SP. The cost 
of diet was approx. 5 times higher in the case of using only the SP compared to the diet 
based on natural/raw products. The article is of the research nature.

Key words: infant nutrition, special food, cost of the diet.

JEL codes: I12, R20

Использование специальных продуктов для грудных детей  
в избранной группе родителей и стоимость диеты, основанной  
на специальных и традиционных продуктах

Резюме

Цель работы – провести анализ популярности применения специальных 
продуктов (СП) для младенцев в группе родителей и расходов на диету, осно-
ванную на таких продуктах, по сравнению с диетой, подготовленной из естест-
венного сырья. Провели интервью со 108 опекунами младенцев в возрасте 6-12 
месяцев. Стоимость диеты оценили на основе 3-дневных меню для 9-месячного 
ребенка, составленных с использованием СП, и аналогичных на базе общедо-
ступного сырья. Стоимость продуктов приняли на основе цен в гипермаркете. 
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Свыше 3/4 опрошенных использовали СП и блюда, приготавливаемые дома; 
13% исключительно СП, а 10% – только традиционные продукты. На примене-
ние избранных СП влияние оказывали материальное положение и профессио-
нальная активность. Отметили около 5 раз более высокую стоимость питания 
ребенка в случае применения исключительно СП по сравнению с диетой, осно-
ванной на естественном сырье. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: питание грудных детей, специальные продукты питания, 
стоимость диеты.
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