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Większość Europejczyków, w tym również Polaków, 

wiąże zdrową dietę ze spożywaniem warzyw i 

owoców*.  

 

Owoce i warzywa należy spożywać przy każdym 

posiłku i konsekwentnie zastępować nimi przekąski 

między posiłkami – zgodnie z zaleceniami WHO:   

„warzywa i owoce spożywaj 5 razy dziennie” 

(minimum 400 g dziennie, tj. 2 porcje owoców i 200 g 

warzyw).  

Uwaga !!! 

do warzyw nie zalicza się ziemniaków ani innych 

bulw zawierających skrobię, np. maniok**. 

„w definicji pojęcia „owoc” (pkt. 8.1) wskazano sok 

owocowy 100 %”*** 
 

 

 

 

 

 

* European Commission (2006). Health and food. Special Eurobarometer 246 / Wave 64.3 –  

TNS Opinion & Social. European Commission: Brussels. 

** World Health Organization (2008). WHO European Action Plan for Food and Nutrition 2007-2012. 

WHO: Copenhagen, Denmark. 

***WHO „Measuring intake of fruit or vegetables”. 
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Jeść owoce

Jeść warzywa

Dla zachowania czytelności  

prezentowane są jedynie  

kategorie odpowiedzi  

powyżej 5% wskazań.  

Jak Pani zdaniem powinien wyglądać sposób odżywiania się kobiety 

w ciąży? [SPONTANICZNE ODPOWIEDZI RESPONDENTEK]. 

Raport z badania przygotowany przez TNS OBOP pt. „Polka 

w ciąży - jej styl życia, nawyki żywieniowe i zdrowotne”. 

Warszawa, styczeń 2012.  

Podstawa: wszystkie kobiety, n=750 

Rozkład odp. w % 



Potwierdzone  Prawdopodobne  Możliwe  

Nadciśnienie tętnicze 

Choroba niedokrwienna 

serca 

Udar mózgu  

Nowotwory  

Reumatoidalne zapalenie 

stawów 

Astma oraz POCHP**  

Osteoporoza 

Choroby oczu  

(głównie AMD** i zaćma) 

Otępienie 

* Boeing H., Bechthold A., Bub A. et al. (2012) Critical review: vegetables and fruit in the prevention of 

chronic disease. Eur J Nutr. 51, 637-663.   

Związki między spożyciem warzyw i owoców  

a ryzykiem chorób przewlekłych* 

** POCHP – przewlekła obturacyjna choroba płuc, AMD – zwyrodnienie plamki żółtej. 



Postępowanie w 

dyslipidemii  

[2011] 

Prewencja ChSN w 

praktyce klinicznej 

[2012] 

Nadciśnienie 

tętnicze  

[2013] 

Błonnik 

pokarmowy  

25-40 g/dzień, w 

tym 7-13 g błonnik 

rozpuszczalny 

30-45 g/dzień z 

pełnoziarnistych 

prod. zbożowych, 

owoców i warzyw 

- 

Warzywa Surowe i 

gotowane 

200 g/ dzień  

(2-3 porcje) 

Zalecane 

zwiększone  

Owoce Świeże i mrożone 200 g/dzień 

(2-3 porcje) 

spożycie warzyw 

i owoców 

Masa ciała Nawet umiarkowana 

redukcja m.c.  

Dzienny deficyt 

energii podczas 

odchudzania 300-500 

kcal 

Redukcja m.c. u osób z 

nadwagą i otyłością.  

Prawidłowe BMI (20-25 

kg/m2). Obwód talii < 

102 cm dla mężczyzn i 

< 88 cm dla kobiet 

Redukcja m. c. 

BMI ok. 25 kg/m2. 

Obwód talii < 102 

cm dla mężczyzn i < 

88 cm dla kobiet 

 

Zalecenia dotyczące masy ciała oraz spożycia błonnika 

pokarmowego, warzyw i owoców wg wybranych 

wytycznych ESC celem redukcji ryzyka chorób sercowo – 

naczyniowych (ChSN) * 

* Cybulska B., Kłosiewicz-Latoszek L. (2013) Zalecenia żywieniowe w ostatnich wytycznych 

Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Żywienie Człowieka i Metabolizm, 40 (2) 73-

80. 



Zebrane dane wskazują, że zwiększenie spożycia warzyw oraz 

owoców może być czynnikiem ochronnym dla przyrostu masy 

ciała, a tym samym pośrednio wpływać na zmniejszenie ryzyka 

wystąpienia cukrzycy typu 2 *. 

 * Boeing H., Bechthold A., Bub A. et al. (2012) Critical review: vegetables and fruit in 

the prevention of chronic disease. Eur J Nutr. 51, 637-663. 

Warzywa Wartość  

energ.  

100 g 

[kcal] 

Indeks  

glikemiczny 

Owoce Wartość  

energ.  

100 g 

[kcal] 

Indeks  

glikemiczny 

Cukinia 18,5 15 Czarna  

porzeczka 

66,6 15 

Kalafior 31,4 15 Maliny 55,9 25 

Kapusta 

biała 

38,2 15 Truskawki 35,2 25 

Ogórek  15,3 15 Gruszka 61,8 35 

Papryka 

czerwona 

36,1 15 Pomarańcza 50,6 35 

Sałata 19 15 Jabłko  53,6 35 

Marchewka 

surowa 

40,6 30 Sok 

jabłkowy 

41,3 40 

Wartość energetyczna i indeks glikemiczny wybranych  

warzyw i owoców 



 ** American Cancer Society 

Guidelines on Nutrition and 

Physical Activity for Cancer 

Prevention, 2012.  

Udowodniono, że 

nadwaga i otyłość jest 

związana z 

zwiększonym 

ryzykiem rozwoju 

następujących 

nowotworów: 

 raka piersi (wśród 

kobiet po 

menopauzie), 

 okrężnicy i 

odbytnicy,  

 śluzówki macicy,  

 przełyku, nerki i 

trzustki oraz 

prawdopodobnie raka 

pęcherzyka 

żółciowego ** 



W badaniu EPIC (European Prospective Investigation into Cancer 

and Nutrition) prowadzonym w latach 1992-2000 zebrano dane od 

521 448 osób z 10 krajów Europy. Udokumentowano 4517 

zachorowań na raka jelita grubego po średnio 11 letnim okresie 

obserwacji. Na podstawie wywiadu żywieniowego oszacowano 

spożycie błonnika pokarmowego i jego źródła pokarmowe*.  

Wyniki  

Po korektach wielu zmiennych spożycie błonnika było odwrotnie 

proporcjonalnie związane z zachorowaniem na raka jelita grubego. 

Włókno pokarmowe pochodzące ze zbóż oraz owoców i warzyw 

było związane z mniejszym ryzykiem zachorowania na raka jelita 

grubego, natomiast dla raka odbytnicy ta odwrotna zależność 

dotyczyła tylko błonnika pochodzącego ze zbóż. 

Wnioski  

Wzmocniono dowody na znaczenie wysokiego spożycia błonnika 

pokarmowego w profilaktyce raka jelita grubego.  

Szczególne znaczenie ma odpowiednie spożycie produktów 

zbożowych bogatych w błonnik**. 

*Murphy N.; Norat, T, Ferrari P. et al. (2012) Dietary fiber intake and risks of cancers of the colon and 

rectum in the European prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC). PLoS One. 7(6): 

e39361. 

**  Hansen L., Skeie G., Landberg R. (2012) Intake of dietary fiber, especially from cereal foods, is 

associated with lower incidence of colon cancer in the HELGA cohort. International Journal of Cancer. 131 

(2): 469–478. 



Zbadano również zależność między całkowitą ilością 

pobranego błonnika i jego głównymi źródłami z 

żywności a ryzykiem raka piersi w  kohorcie 

zebranej w badaniu EPIC (ustalono 11 576 

inwazyjnych przypadków raka piersi w grupie 

334 849 kobiet w wieku 35-70 lat) 

 

 

 

Wniosek 

Dieta bogata w błonnik pokarmowy (zwłaszcza 

pochodzący z warzyw) może być związana z 

redukcją ryzyka raka piersi niezależnie od statusu 

menopauzalnego*.  

 
* Ferrari P., Rinaldi S., Jenab M. et al. (2013) Dietary fiber intake and risk of hormonal receptor–defined 

breast cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study (EPIC). Am J Clin 

Nutr ; 97 :344-53. 
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Ryc. 1. Procentowy udział grup produktów w dostarczaniu 
błonnika pokarmowego w latach 2000-2009 (wg GUS*)

Produkty zbożowe

Warzywa

Nasiona roślin strączkowych

Ziemniaki

Przetwory warzywne

Owoce i przetwory

Soki owocowo-warzywne

*Górecka D, Janus P, Borysiak-Marzec P i wsp. Analiza spożycia błonnika pokarmowego i jego frakcji w Polsce 

w ostatnim dziesięcioleciu w oparciu o dane GUS. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92(4): 703-706. 

Zgodnie z zaleceniami WHO ilość błonnika 

pokarmowego w dziennej racji pokarmowej 

powinna wynosić  20 – 40 g. Spożycie pektyn 

powinno wynosić około 15 g/dobę. 



W badaniu EPIC oszacowano u 36 037 osób w wieku 35-74 lat 

spożycie kwasów fenolowych oraz ich główne źródła z żywności. 

Spożycie kwasów fenolowych ogółem było najwyższe w Danii, 

a najniższe w Grecji. Głównym źródłem kwasów fenolowych była: 

kawa, a następnie owoce, warzywa i orzechy.* 

Średnia zawartość fenolokwasów w wybranych próbkach 

żywności 
[ Pieszko C., Orzoł A. Zawartość fenylokwasów w próbkach żywności. Brom. Chem. Toksykol. 2012, 45 

(2),159-164] 

Produkt 

 X 

mg/100 

(cm3 lub g) 

Pomidor  75,84 

Czarna jagoda 74,50 

Kawa naturalna mielona 55,79 

Chleb żytni z soją i słonecznikiem  51,55 

Kawa (rozpuszczalna) 31,96 

Ziemniaki 28,22 

Jabłko 25,07 

Dżem porzeczkowy 18,00 

Brokuły 16,89 

Szpinak 10,28 

Miód  5,41 

Sok jabłkowy 5,19 

* Zamora-Ros R., Rothwell JA., Scalbert A. et al. (2013) Dietary intakes and food 

sources of phenolic acid in the European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition (EPIC) study. British J. Nutr. 110, 1500-1511. 
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Owoce Warzywa 

Dynamika zmian spożycia owoców i warzyw na 1 osobę wg badań 

budżetów gospodarstw domowych (2002 r. = 100)  

 

Jedną z barier na drodze do wzrostu konsumpcji warzyw i owoców 

jest to, że ludzie uważają swoją dietę za zadowalającą * .  

Brak czasu oraz kontroli nad tym, co się spożywa – to głowne 

powody trudności w stosowaniu zdrowej diety. Owoce są często 

uważane za produkt wygodny, natomiast warzywa już nie. **.  

 * Dibsdall LA, et al. (2003). Low-income consumers' attitudes and behaviour towards access, 

availability and motivation to eat fruit and vegetables. Public Health Nutrition 6:159-168 

** European Commission (2006). Health and food. Special Eurobarometer 246 / Wave 64.3 – TNS 

Opinion & Social. European Commission: Brussels 



Kaloryczność 

diety  

Liczba 

przypisanej porcji 

owoców* 

Liczba 

przypisanej porcji 

warzyw** 

Razem warzywa i 

owoce  

1500 kcal 1 3 400 g 

1800 kcal 2-3 4-5 700 g 

2000 kcal 2-3 4-5 700 g 

2300 kcal 2-3 4-5 700 g lub więcej 

Przykłady porcji* tj. 100 g owoców (1 jabłko małe lub ½ 

średniego, truskawki 7 sztuk, śliwki 5 sztuk, mandarynka 1 

duża, pomarańcza ½ średniej, grejpfrut ¼ średniego, kiwi 1 

średnie, 2 morele) lub  

1 porcja tj. 200 ml 100% soku owocowego lub owocowo-

warzywnego. 

Przykłady porcji** tj. 100 g  warzyw ( 1 średni pomidor, 

ogórek lub papryka, 2 szklanki surowych warzyw liściastych, 

1 szklanka innych warzyw surowych lub gotowanych) lub  

1 porcja tj. 200 ml 100% soku warzywnego. 

Spożycie owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce na 

podstawie badań budżetów gospodarstw domowych w 2012r. wyniosło 

275,2 g/osobę/dzień. [Trajer M., Dyngus M. Biuletyn Informacyjny ARR, 2013, 3, 14-25] 



Program „5 porcji warzyw owoców lub soku III” 

 organizowany przez  

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków  

oraz sfinansowany ze środków  

Funduszu Promocji Owoców i Warzyw 

 


