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Wprowadzenie

Polityka unijna chroni zdrowie ludzkie w całym łańcuchu rolno-spożywczym – obejmują-
cym wszystkie etapy produkcji żywności od hodowli po konsumpcję – przez zapobieganie 
skażeniu żywności, promowanie higieny żywności i rozpowszechnianie informacji na temat 
żywności, zdrowia roślin oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. 

Celem unijnej polityki bezpieczeństwa żywności jest zapewnienie obywatelom Unii 
Europejskiej bezpiecznej żywności o wysokiej wartości odżywczej i jednocześnie zagwa-
rantowanie, aby przemysł spożywczy mógł działać w możliwie najlepszych warunkach 
przez m.in.: 

 – zapewnienie, aby żywność i pasza dla zwierząt były bezpieczne i miały wysoką war-
tość odżywczą, 

 – zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony 
roślin,

 – zapewnienie dokładnych i przejrzystych informacji o pochodzeniu, składzie i etykieto-
waniu oraz wykorzystaniu żywności1.
W ostatnich latach żywność przestaje być postrzegana jedynie jako źródło składników 

odżywczych, służących pokryciu odpowiednich potrzeb pokarmowych człowieka, ale co-
raz częściej zwraca się uwagę na jej właściwości funkcjonalne, a zwłaszcza pozytywne 
oddziaływanie na stan zdrowia. Współczesna dieta jest jedną z najistotniejszych przyczyn 
występowania szeregu zaburzeń metabolicznych i stanowi podłoże rozwoju wielu chorób 

1 Strona Komisji Europejskiej o bezpieczeństwie żywności: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm, Bez-
pieczeństwo żywności. „Od pola do stołu” – bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego, Unia Europejska 2014 
[22.11.2017].
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dietozależnych – otyłości, miażdżycy, niektórych postaci nowotworów. Rosnąca często-
tliwość ich występowania rodzi świadomość potrzeby modyfikowania składu produktów 
spożywczych w kierunku zwiększenia w nich udziału substancji bioaktywnych, korzystnie 
wpływających na funkcjonowanie organizmu, jak również przez stosowanie odpowiednich 
zaleceń żywieniowych2. 

Celem pracy była analiza priorytetów w zakresie bezpieczeństwa żywności w Unii Eu-
ropejskiej oraz najnowszych zaleceń żywieniowych na podstawie danych literaturowych.

Zdrowie i prawidłowe żywienie

Na zdrowie ma wpływ wiele czynników, w tym biologicznych, społecznych, ekono-
micznych, instytucjonalnych i ekologicznych. W wyniku tego wpływu kształtuje się zasób 
zdrowia, który z kolei wpływa na ekonomiczny efekt (na gospodarkę). Ekonomiczny efekt, 
mierzony najczęściej za pomocą PKB, wpływa z kolei zarówno na czynniki warunkujące 
zdrowie, jak i bezpośrednio na zasób zdrowia3. Mechanizmy wiodące od zdrowia do ko-
rzystniejszych wyników gospodarczych można zidentyfikować w takich aspektach, jak: 
wydajność pracy, podaż pracy, kapitał ludzki (zasób kwalifikacji i umiejętności), wyższe 
dochody, a w efekcie oszczędności oraz inwestycje. Dobry stan zdrowia człowieka stanowi 
zatem potencjał dla osobistego rozwoju i bezpieczeństwa ekonomicznego w przyszłości, 
słaby zaś jest czynnikiem hamującym możliwość zarobkowania m.in. z powodu absencji 
chorobowej i większych wydatków na zdrowie.

Z badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że żywienie stało się główną, 
poddającą się modyfikacjom, determinantą przewlekłych chorób niezakaźnych. Ciąg-
le rosnąca liczba dowodów naukowych uzasadnia opinię, że zmiany diety mają duży 
wpływ – zarówno korzystny, jak i szkodliwy – na zdrowie w ciągu całego życia. Zmiany 
diety mogą oddziaływać nie tylko na obecny stan zdrowia, ale też zdecydować o tym, 
czy człowiek zachoruje, czy nie zachoruje na takie choroby, jak: nowotwory, schorzenia 
układu krążenia, cukrzyca4.

Nieodzownym warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka, jego sprawności fizycznej, 
rozwoju intelektualnego, a także dobrego samopoczucia i stanu zdrowia jest prawidłowe 
odżywianie. Polega ono na spożywaniu takiej ilości składników pokarmowych o odpowied-
niej wartości energetycznej i odżywczej, które warunkują utrzymanie odpowiedniej masy 
ciała i normalne funkcjonowanie organizmu. Pożywienie musi więc być dostosowane do 
rzeczywistych potrzeb organizmu, z uwzględnieniem wieku człowieka, jego płci, stanów 
fizjologicznych oraz rodzaju wykonywanej pracy5. Nieprawidłowe odżywianie oraz niska 

2 J. Omieciuch, Jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce, „Społeczeństwo i Ekonomia Society and Econo-
mics” 2016, 2(6), s. 123–134.
3 S. Golinowska, Przedmiot ekonomii zdrowia, [w:] Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, red. S. Golinowska, 
PWN, Warszawa 2015.
4 A. Kołłajtis-Dołowy, M. Schlegel-Zawadzka, Upowszechnianie wiedzy o żywieniu, [w:] Żywienie człowieka 
a zdrowie publiczne, red. J. Gawęcki, W. Roszkowski, PWN, Warszawa 2009.
5 H. Kunachowicz et al., Wartość odżywcza produktów spożywczych i typowych potraw, Wyd. Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2012.
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aktywność fizyczna lub jej brak zwiększają ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób nie-
zakaźnych.

Ze względu na to, że nie ma takiego produktu żywnościowego, który zawierałby 
wszystkie niezbędne składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji, zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu, specjaliści od żywienia człowieka podzielili je na 
pięć różnych grup:

 – produkty zbożowe – źródło węglowodanów złożonych, białka roślinnego, witamin 
z grupy B, niektórych składników mineralnych i błonnika; oraz ziemniaki – źródło 
skrobi i witaminy C;

 – warzywa i owoce – źródło witamin, głównie C i karotenów, składników mineralnych 
i błonnika;

 – mleko i przetwory mleczne – źródło dobrze przyswajalnego wapnia, pełnowartościo-
wego białka, witamin z grupy B, głównie B2, oraz witamin A i D;

 – mięso, drób i ryby oraz ich przetwory, jaja – źródło białka o wysokiej wartości odżywczej, 
witamin z grupy B, składników mineralnych, w tym żelaza, tłuszczu, a w przypadku 
jaj i ryb morskich – witaminy A; oraz rośliny strączkowe – źródło białka roślinnego, 
węglowodanów złożonych, witamin z grupy B, składników mineralnych i błonnika;

 – tłuszcze roślinne – oleje i margaryna; tłuszcze zwierzęce – masło, smalec, słonina, 
boczek, łój (główne źródło energii, tłuszczów, w przypadku masła i margaryny – wita-
min A i D, a w przypadku olejów – witaminy E i niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, NNKT)6.
Dla zachowania jak najlepszego zdrowia powinno się codziennie spożywać produkty z każ-

dej grupy. Różnorodność spożywanych produktów żywnościowych nie tylko chroni przed nie-
doborami pokarmowymi i chorobami powstającymi na ich tle, ale również zabezpiecza przed 
kumulacją zanieczyszczeń, które w różnym stopniu występują w produktach żywnościowych.

Przejawy pogarszania się jakości i bezpieczeństwa żywności 
w Polsce

Dostęp do wystarczającej ilości żywności, bezpiecznej i odpowiedniej pod względem 
wartości odżywczych, ma kluczowe znaczenie dla życia i dobrego stanu zdrowia konsu-
mentów. Ich wiedza na ten temat jest coraz powszechniejsza, o czym świadczy choćby 
utożsamianie jakości żywności z jej zdrowotnością. Podstawowym celem wszystkich 
regulacji prawnych dotyczących żywności jest ochrona zdrowia konsumenta. Konsument 
ma bowiem prawo do żywności bezpiecznej7.

Problemem, który istniał od zawsze i nie sposób znaleźć jego właściwe rozwiązanie, 
jest systematyczny spadek jakości dóbr żywnościowych w opinii konsumentów. Mimo 

6 Ibidem.
7 I. Kowalska, Przemiany demograficzne na progu XXI wieku – wyzwaniem dla ochrony zdrowia, [w:] Zdrowie 
i  jego ochrona. Między teorią a praktyką, red. V. Korporowicz, SGH, Warszawa 2004; I. Wrześniewska-Wal, 
Zdrowie publiczne w regulacjach Unii Europejskiej, „Postępy Nauk Medycznych” 2016, 29(5), s. 322–326.
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że wyniki podawane przez różne kontrole wykazują, że produkty są bezpieczne dla kon-
sumentów – tylko niewielki odsetek badanych próbek budzi zastrzeżenia urzędowych 
kontrolerów żywności – to i tak ostatnimi czasy w stosunku do żywności konwencjonalnej 
nastąpił duży spadek zaufania8. 

Fakt fałszowania produktów żywnościowych jest kolejnym przejawem pogarszania się 
jakości żywności. Z rezultatów pokontrolnych badań wynika, że skala fałszowania żywności 
w ostatnich latach znacznie się zwiększyła. Żywność zafałszowana jest mniej wartościowa 
pod względem składu chemicznego i wartości odżywczych. Ponadto takie produkty mogą 
być szkodliwe dla zdrowia, a co niepokojące, wiedza konsumentów na temat zafałszowań 
żywności jest nikła w naszym kraju. 

Kolejnym problemem na rynku żywności jest tzw. podwójna jakość produktów oferowa-
nych konsumentom na terenie UE. Zjawisko funkcjonujące pod nazwą „żywność podwójnej 
jakości”, polegające na oferowaniu konsumentom na wspólnym rynku produktów tej samej 
marki i w takim samym opakowaniu różniących się jednocześnie składem, zostało zauwa-
żone w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nowego 
europejskiego programu na rzecz konsumentów. W zakresie „podwójnej jakości” Polska 
uczestniczy w spotkaniach na poziomie UE oraz współpracuje z państwami GV4. Zarówno na 
poziomie unijnym, jak i GV4 problem był dyskutowany kilkakrotnie w 2016 i 2017 r. Aktywny 
udział w wyjaśnieniu zjawiska „podwójnej jakości’ biorą unijne stowarzyszenia producentów, 
które zobowiązały się do opracowania jesienią 2017 r. kodeksu postępowania w tej sprawie. 
W najbliższym czasie planują przeprowadzenie szeregu warsztatów z organami państw 
członkowskich zajmującymi się ochroną konsumentów i bezpieczeństwem żywności9.

Zalecenia żywieniowe

Zalecenia żywieniowe określane są jako wskazania dotyczące proponowanych zmian 
spożycia wybranych produktów żywnościowych i zawartych w nich składników odżyw-
czych, uzasadnione potrzebą poprawy stanu odżywienia i ochrony zdrowia społeczeństwa 
oraz profilaktyką chorób10. Prezentują wyniki najnowszych badań naukowych w zakresie 
żywienia człowieka. Stanowią one podstawowy instrument polityki rolnej, polityki żywno-
ściowej i polityki prozdrowotnej. Celem zaleceń żywieniowych jest realizacja racjonalnego 
żywienia oraz zapobieganie przewlekłym chorobom niezakaźnym, tzw. dietozależnym, 
w tym chorobom układu krążenia, niektórym nowotworom, cukrzycy, osteoporozie oraz 
nadwadze i otyłości11.

Zalecenia żywieniowe dla mieszkańców Europy formułowane są przez organizacje mię-
dzynarodowe zajmujące się problematyką wyżywienia ludności: Światową Organizację 

8 M. Śmiechowska, Autentyczność jako kryterium zapewnienia jakości żywności, „Ann. Acad. Med. Gedan.” 
2013, 43, s. 175–181.
9 B. Pławska, Zjawisko podwójnej  jakości w UE, Materiały konferencyjne XLVIII Dni Przemysłu Mięsnego, 
Warszawa 2017, s. 5–12.
10 H. Gertig, J. Gawęcki, Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2007.
11 M. Kwasek, Międzynarodowe zalecenia żywieniowe, „Przemysł Spożywczy” 2016, 12(70), s. 2–7.



Zalecenia żywieniowe a priorytety w zakresie zdrowia publicznego w Unii Europejskiej 203

Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
a następnie adaptowane przez poszczególne kraje ze względu na odmienne uwarunko-
wania geograficzne, kulturowe i zwyczaje żywieniowe.

Zalecenia żywieniowe rekomendowane przez WHO i FAO dla mieszkańców Europy 
są następujące. Należy:

 – spożywać różnorodne produkty żywnościowe głównie pochodzenia roślinnego, 
a w mniejszym stopniu zwierzęcego;

 – spożywać przetwory zbożowe, w tym pieczywo, ziarna zbóż, makaron i ryż, a także 
ziemniaki – kilka razy dziennie;

 – spożywać owoce i warzywa, przede wszystkim świeże i pochodzące z lokalnej pro-
dukcji – kilka razy dziennie (przynajmniej 400 g);

 – utrzymywać prawidłową masę ciała, zgodnie z rekomendacjami WHO, tj. 18,5 < BMI 
< 24,9 (najlepiej przy codziennej umiarkowanej aktywności fizycznej);

 – kontrolować przyjmowanie tłuszczów (ich udział w codziennej diecie nie powinien 
przekraczać 30%) i zastępować spożywanie tłuszczów nasyconych olejami roślinnymi 
lub miękką margaryną;

 – zastępować tłuste mięso i przetwory mięsne roślinami strączkowymi, soczewicą, ry-
bami, drobiem lub chudym mięsem;

 – spożywać mleko i przetwory mleczne (kefir, kwaśne mleko, jogurt, ser) o niskiej za-
wartości tłuszczu i soli;

 – wybierać produkty o niskiej zawartości cukru, cukier rafinowany spożywać z umiarem 
oraz ograniczać częstotliwość spożycia napojów dosładzanych;

 – stosować dietę o niskiej zawartości soli. Całkowite spożycie soli nie powinno być 
większe niż 1 łyżeczka (5 g) dziennie, łącznie z solą zawartą w pieczywie i produktach 
przetworzonych (sól jodowana powinna być powszechnie stosowana, gdy występują 
niedobory jodu);

 – ograniczyć spożycie alkoholu do dwóch drinków dziennie (po 10 g alkoholu każdy);
 – przygotowywać jedzenie w bezpieczny i higieniczny sposób – gotowanie na parze, 

w kuchence mikrofalowej oraz pieczenie pomagają zredukować ilość dodawanego 
tłuszczu12.
Zalecenia żywieniowe sprowadzają się najczęściej do wskazówek, które produkty 

żywnościowe należy spożywać, których spożycie ograniczać, a które należałoby w ogóle 
wykluczyć z codziennego jadłospisu. Są to zalecenia proste, przejrzyste, łatwe do za-
pamiętania, zrozumiałe dla każdego konsumenta i kierowane do osób zdrowych w celu 
zachowania dobrego stanu zdrowia. Są one prezentowane i upowszechniane coraz 
częściej w formie graficznej w różnorodnej postaci: piramid (np. w większości krajów Unii 
Europejskiej, Nigerii, Malezji), talerzy zdrowego odżywiania (np. na Jamajce, w Omanie, 
Meksyku, Malawi, Wielkiej Brytanii, USA), schodów (np. we Francji), tęczy (np. w Kana-

12 A. Robertson, Food and health in Europ: a new basis for action, WHO Regional Publications. European Series 
No. 96, Copenhagen 2004.
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dzie), zdrowego dzbanka (np. w Gwatemali, Hondurasie), bączka (np. w Japonii, We-
nezueli), muszli ostrygi (np. w Katarze), flagi żywieniowej (np. w Tajlandii), czterolistnej 
koniczyny (np. w Turcji) i pagody (np. w Chinach)13.

Zalecenia żywieniowe określone jako „6+1 U” sformułował prof. Stanisław Berger. Są 
one łatwe do zapamiętania, przydatne w codziennym życiu i ciągle aktualne:

 – urozmaicenie – w każdym posiłku, w miarę możliwości produkty ze wszystkich grup;
 – umiarkowanie – jedzenie zgodne z indywidualnymi potrzebami pozwalające na zacho-

wanie odpowiedniej masy ciała;
 – uregulowanie – w miarę stała struktura i wielkość posiłków oraz zachowanie należytej 

częstotliwości i regularności ich spożycia;
 – umiejętność przyrządzania potraw – zachowanie w wysokim stopniu wartości odżywczej 

surowców i zapewnienie jakości sensorycznej;
 – uprawianie – różnych form aktywności fizycznej (dopasowanych do możliwości, np. 

spacer, sport), przyjętych jako stały element trybu życia, polecane zwłaszcza osobom 
o pracy siedzącej;

 – unikanie nadmiernego spożycia tłuszczów (zwłaszcza zwierzęcych), soli i cukru;
 – z uśmiechem łatwiej żyć – bądź optymistą14.

Podczas I Narodowego Kongresu Żywieniowego, który miał miejsce w 2016 r., Insty-
tut Żywności i Żywienia zaprezentował nową Piramidę zdrowego żywienia i aktywności 
fizycznej wraz z dziesięcioma zasadami zdrowego żywienia: 

 – posiłki spożywaj regularnie (4–5 posiłków co 3–4 godz.);
 – warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak największej ilości, co najmniej o poło-

wę więcej tego, co jesz. Pamiętaj o właściwych proporcjach: 3/4 warzyw i 1/4 owoców;
 – spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste;
 – codziennie spożywaj co najmniej 2 szklanki mleka. Możesz je zastąpić jogurtem, 

kefirem i częściowo serem;
 – ograniczaj spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów mię-

snych do 0,5 kg na tydzień). Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja;
 – ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych (zastępuj je olejami roślinnymi);
 – unikaj spożycia cukru i słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami);
 – nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Używaj ziół – mają cenne 

składniki i poprawiają smak;
 – pamiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 1 dziennie;
 – nie spożywaj alkoholu.

13 M. Kwasek, op. cit.
14 S. Berger, Dokąd zmierzasz człowieku, jeśli jesz i siedzisz?, „Przemysł Spożywczy” 2003, 1, s. 6–8; A. Koł-
łajtis-Dołowy, M. Schlegel-Zawadzka, op. cit.
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Rysunek 1. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (Instytut Żywności i Żywienia)

Źródło: B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik, Żywność funkcjonalna szansą rozwoju nauki 
o żywności i żywieniu oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności, [w:] Trendy w żywieniu człowieka, 
red. M. Karwowska, W. Gustaw, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 355–366.

Piramida powyższa jest odpowiedzią IŻŻ na zalecenia ekspertów WHO i FAO. Upo-
wszechnianie nowej piramidy w społeczeństwie może przyczynić się do poprawy zdrowia 
publicznego w Polsce i zmiany nawyków żywieniowych na bardziej prozdrowotne. 

W 2015 r. najczęstszymi przyczynami zgonów mieszkańców Polski były choroby 
układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia były przyczyną 45,1% wszystkich 
zgonów, nowotwory zaś – 26,6%, w tym nowotwory złośliwe – 25,4%. Nadmierna ilość 
spożywanej żywności jest główną przyczyną nadwagi i otyłości, na którą cierpi 18,1% 
mężczyzn i 15,6% kobiet15.

Zalecenia żywieniowe w profilaktyce chorób niezakaźnych w UE

Wobec ogromnego wzrostu zagrożenia zdrowia przewlekłymi chorobami niezakaź-
nymi Światowa Organizacja Zdrowia opracowała globalną strategię dotyczącą żywienia, 
aktywności fizycznej i zdrowia (Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health), 
która została przyjęta na 57. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Strategia wzywa kraje 

15 M. Kwasek, op. cit.
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członkowskie do rozwinięcia, wdrożenia i ewaluacji działań na rzecz poprawy stanu 
zdrowia społeczeństw przez promocję zdrowego żywienia, racjonalne żywienie, żywność 
bezpieczną dla zdrowia i wzrost aktywności fizycznej. Wskazuje także na konieczność 
wypracowania w każdym z krajów członkowskich konsekwentnej, prozdrowotnej polityki 
żywieniowej, korzystnej dla poprawy zdrowia całego społeczeństwa. Strategia zawiera 
także zalecenia żywieniowe, korzystne z punktu widzenia profilaktyki przewlekłych chorób 
niezakaźnych16.

Przykładowo w profilaktyce kardiologicznej szczególnie polecanym modelem żywienia 
jest dieta śródziemnomorska, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO w 2010 r. Dieta ta 
uznawana jest przez wielu specjalistów z dziedziny nauki o żywieniu za najlepszą dietę ze 
względu na profilaktykę chorób przewlekłych, zwłaszcza chorób układu krążenia. W diecie 
tej zaleca się wysokie spożycie warzyw, roślin strączkowych, owoców, orzechów i zbóż, 
umiarkowane spożycie ryb, mleka i przetworów mlecznych, niskie spożycie mięsa i jego 
przetworów, umiarkowane spożycie alkoholu, w tym czerwonego wina oraz znaczące 
wykorzystanie oliwy z oliwek17.

Obecnie zalecenia żywieniowe koncentrują się nie tylko na zdrowiu człowieka, ale 
także na środowisku. Z badań Centrum Żywności i Żywienia włoskiego koncernu Barilla 
(BCFN) wynika, że żywność korzystnie wpływająca na zdrowie człowieka ma jednocze-
śnie pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Dieta śródziemnomorska, jako model 
żywienia o najwyższej spójności z zaleceniami żywieniowymi, została uwzględniona przy 
konstrukcji Piramidy podwójnej: żywieniowej i środowiskowej przez naukowców z Centrum 
Żywności i Żywienia włoskiego koncernu Barilla18. Umieszczanie dwóch piramid obok 
siebie ilustruje, że żywność z większym zalecanym spożyciem (np. warzywa i owoce) ma 
najmniejszy wpływ na środowisko, produkty żywnościowe zaś, których spożycie należy 
ograniczać, w tym mięso czerwone, mają największy wpływ na środowisko przyrodnicze. 
Piramida podwójna spełnia dwa ważne cele: utrzymuje zdrowie ludzi i chroni środowisko 
przyrodnicze. Innymi słowy, żywność korzystnie wpływająca na zdrowie człowieka ma 
jednocześnie pozytywny wpływ na środowisko.

16 Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, WHO, Geneva 2004.
17 M. Kwasek, op. cit.; J. Przysławski, Dieta śródziemnomorska. Specyficzne sposoby odżywiania się niektórych 
grup ludności, [w:] H. Gertig, J. Przysławski, Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Wyd. Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2006.
18 Double Pyramid 2014. Diet and environmental impact, BCFN, Milan 2014.
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Rysunek. 2. Piramida podwójna: żywieniowa i środowiskowa 

Źródło: B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik, op. cit.

W związku ze zmianami we wzorcach konsumpcji żywności, zwiększonym popytem 
na produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza mięsa i jego przetworów, 
systematycznym wzrostem liczby osób z nadwagą i otyłych, stratami i marnotrawstwem 
żywności oraz degradacją środowiska przyrodniczego FAO opracowało definicję zrów-
noważonej diety. Jest to dieta, która ma najmniejszy wpływ na środowisko przyrodnicze, 
przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywie-
niowego oraz korzystnie wpływa na stan zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń. Zrów-
noważona dieta chroni i odnosi się z szacunkiem do różnorodności i ekosystemów, jest 
kulturowo akceptowana, dostępna, ekonomicznie uzasadniona, odżywczo odpowiednia, 
bezpieczna i zdrowa przy jednoczesnej optymalizacji zasobów ludzkich i naturalnych19. 
Definicja zrównoważonej diety ma wielowymiarowy charakter, ponieważ obejmuje takie 
aspekty, jak: rolnictwo, żywność, żywienie, środowisko, społeczeństwo, kulturę i ekono-
mię, które wzajemnie oddziałują na siebie. Przyjęta definicja podkreśla współzależność 
produkcji żywności i konsumpcji żywności z zaleceniami żywieniowymi, a jednocześnie 
wskazuje, że zdrowie ludzi nie może być izolowane od zdrowia ekosystemów.

Podsumowanie

Żywność i żywienie mają kluczowe znaczenie w prewencji i leczeniu wielu prze wlekłych 
chorób niezakaźnych, w tym chorób układu krążenia, niektórych nowotworów, cukrzycy, 

19 M. Kwasek, op. cit. 
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osteoporozy oraz nadwagi i otyłości. Właściwy wybór z bogatego asortymentu produktów 
żywnościowych ułatwiają zalecenia żywieniowe, które nie nakazują, jak społeczeństwa 
powinny się odżywiać, lecz są wskazaniami do osiągnięcia zdrowia i satysfakcji z życia 
codziennego.

W wielu krajach podejmujących programy racjonalnego żywienia podkreśla się, że w polity-
ce żywnościowej największy nacisk powinien być położony na edukację społeczeństwa. Edu-
kacja będzie sprzyjać świadomym wyborom żywności, zgodnym z zaleceniami żywnościowymi.

Inwestowanie w prawidłowe żywienie może przynieść wiele korzyści ekonomicznych: 
niższe koszty opieki zdrowotnej, mniejszy ciężar zniesienia przewlekłych chorób niezakaź-
nych, których prewencja, diagnozowanie i leczenie jest kosztowne.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono czynniki wpływające na zdrowie człowieka oraz rolę prawidłowego żywie-
nia dla jego zachowania. Omówiono zalecenia żywieniowe dla mieszkańców Europy, które są for-
mułowane przez organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką wyżywienia ludności: 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO). Przedstawiono zalecenia żywieniowe w Polsce, które są opracowywane przez 
Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Są one upowszechniane w formie graficznej w celu łatwiej-
szego ich przyswojenia przez konsumentów. Wskazano na przejawy pogarszania się jakości 
i bezpieczeństwa żywności w Polsce oraz zalecenia w profilaktyce chorób niezakaźnych w UE.

Słowa kluczowe: zdrowie, prawidłowe żywienie, zalecenia żywieniowe, priorytety w zakresie 
zdrowia

Abstract

The paper presents factors affecting human health and the role of proper nutrition for its behavior. 
Nutritional recommendations for the inhabitants of Europe are discussed, which are formulated 
by international organizations dealing with the issues of board: the World Health Organization 
(WH0) and the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Nutritional recommenda-
tions in Poland, which are prepared by the Institute of Food and Nutrition (IŻŻ), were presented. 
They are disseminated in graphic form in order to facilitate their assimilation by consumers. The 
symptoms of deterioration of food quality and safety in Poland as well as recommendations in 
the prevention of non-communicable diseases in the EU were pointed out.

Keywords: health, correct nutrition, nutritional recommendations, health priorities
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