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Większość Europejczyków, w tym również Polaków, wiąże zdrowe 

odżywianie 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 również 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. Copenhagen, Denmark. 

***WHO (2005) Measuring intake of fruit or vegetables. Hiszpania. 



SOK 

100% WSADU OWOCOWEGO 
sok wyciśnięty bezpośrednio z owoców lub otrzymany z 

zagęszczonego soku owocowego poprzez odtworzenie proporcji 
wody i aromatu usuniętego w trakcie procesu zagęszczania 

Sok nie zawiera dodatku sztucznych barwników ani aromatów; 
nie może być konserwowany chemicznie, zawiera jedynie 

naturalne cukry występujące w owocach* 

NEKTAR 

OD 25% DO 99% WSADU OWOCOWEGO 
rozcieńczony sok wodą z dodatkiem cukru, ewentualnie kwasu 

cytrynowego 

Nektar nie zawiera sztucznych barwników ani aromatów;  
nie może być konserwowany chemicznie 

NAPÓJ 
owocowy i/lub 

warzywny 

OD 20% DO 99% WSADU OWOCOWEGO 
Zawiera określoną ilość soku, wody, cukru, kwasu cytrynowego i 

inne dozwolone do żywności dodatki 

Napój może zawierać barwniki i aromaty oraz inne dodatki 

* Zgodnie z nowelizacją z 2012 r. Dyrektywy 2001/112/EC zabrania się dosładzania soków owocowych. 



Jeżeli chociaż jedną z zalecanych porcji warzyw i owoców byłby sok (200 ml) to 
statystyczny Polak powinien wypijać rocznie około 30 litrów soku, natomiast wg 

Raportu AIJN* z 2014 r. jest to tylko 11,4 litra soku na osobę,  
co oznacza ok. 32 ml dziennie.  

 

* AIJN - European Fruit Juice Association - Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych 
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Polska 



Rynek soków i nektarów w Polsce z 
uwzględnieniem ich smaku 

 AIJN 2014, Market Report 

Picie soków poleca się 
wszystkim, a w szczególności: 
dzieciom i młodzieży 
kobietom w stanach 

fizjologicznych 
osobom starszym 
osobom w okresie 

regeneracji po przebytej 
chorobie,  

podczas infekcji wirusowych,  
osobom o dużej aktywności 

ruchowej 

24,6% 

22,2% 

16,4% 

11,5% 

9,2% 

16,0% 

Pomarańczowe 

Warzywne 

Jabłkowe 

Mieszane 

Grejfrutowe 

Inne 



Związki między spożyciem warzyw i owoców  

a ryzykiem chorób przewlekłych* 

* 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.   

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

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 



Soki są dobrym źródłem biologicznie aktywnych związków, w 
tym: 
 składników mineralnych 
 witamin antyoksydacyjnych  
 błonnika pokarmowego – głównie pektyn oraz 
 związków polifenolowych.  
 
Związki polifenolowe można podzielić pod względem struktury podstawowego 
szkieletu węglowego na: 
1. Kwasy fenolowe 
2. Flawonoidy, które można podzielić na podklasy tj.: 
Flawony, Flawanony, Flawonole, Flawanole, Izoflawony oraz Antocyjany. 
 

Mają one wysoką aktywność przeciwutleniającą (antyoksydacyjną), 
działają przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, przeciwnowotworowo oraz 
przeciwmiażdżycowo.  



Owoce  Całkowita zawartość polifenoli 

[mg/100g owoców] 

Aronia 2080 

Czarna porzeczka 560 

Borówka 525 

Borówka amerykańska 181 - 585 

Wiśnie 460 

Jabłko 252 - 357 

Śliwka 211 - 323 

Żurawina 120 - 315 

Truskawki 225 

Jeżyna 248 

Malina 126 

Całkowita zawartość polifenoli w wybranych owocach 

[Białek M., Rutkowska , Hallman E.: Aronia czarnoowocowa jako potencjalny składnik żywności funkcjonalnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 21 – 30] 

Wyższe ilości związków fenolowych w owocach znajdują się w skórce i 
zewnętrznych częściach owocu niż wewnątrz.  
[Czapski J.: Wpływ procesów przetwórczych na właściwości antyoksydacyjne owoców i warzyw. Przem. Ferm. Owoc. Warz. 2007; 11: 8-9.]. 



Związki antyoksydacyjne występujące w preferowanych przez 
konsumentów w Polsce sokach owocowych *  

 

 

 

 

 

 

 

* Michalak-Majewska M i in. Ocena składu i właściwości soków owocowych preferowanych przez konsumentów. Bromat. Chem. Toksykol. 2009, 3,  836 – 84 

Polifenole jabłek wykazują 2-3-krotnie większą aktywność niż witamina C i E, wykazano, że 
łącznie pektyny i związki fenolowe z jabłek, mogą obniżać cholesterol i trójglicerydy zawarte we 
krwi i wątrobie, uzupełniając swoje działania.  

Soki mętne stanowią, w porównaniu do soków klarownych bogatsze źródło bioaktywnych 
związków. W profilaktyce przeciwnowotworowej przeciwutleniacze (zawarte zarówno w warzywach i 
owocach, jak i uzyskanych z nich sokach) mogą mieć większe znaczenie niż błonnik, którego w sokach 
jest mniej.  



Zawartość związków polifenolowych w wybranych 
napojach owocowych 

Sok 

Zawartość polifenoli (mg/l) 

Kwasy fenolowe Flawonoidy 

Pochodne 

kwasu 

benzoesowego 

Pochodne 

kwasu 

cynamonowego 

Antocyjany Flawonole Flawanole Flawonony 

Pomarańczowy 
 

15-20 
   

215-685 

Jabłkowy 
   

6-52 8 
 

Grejfrutowy 
 

15-24 
   

100-650 

Cytrynowy 
     

50-300 

Z czerwonych 

winogron 
79 

     

Z białych 

winogron 
110 

     

Wiśniowy 
 

124 
    

Porzeczkowy 

(czarna 

porzeczka) 
  

130-400 

 

 
   

 
Żukiewicz-Sobczak W, Michalak-Majewska M, Kalbarczyk J: Pojemność antyoksydacyjna wybranych napojów owocowych. 

 Bromat Chem Toksykol 2009; 3, 910-915. 



Poniższe OWOCE CYTRUSOWE i soki z tych owoców, dzięki wielu zawartym w nich 
związkom polifenolowym mogą mieć wpływ na metabolizm leków: 
-   grejpfrut 
- pomelo 
- pomarańcza (gorzka) 
- limetka (kwaśna) 
 
Sok grejpfrutowy zawiera furanokumarynę, pochodną kumaryny, która hamuje 
rozkład niektórych leków w przewodzie pokarmowym. Popijając lek sokiem 
grejpfrutowym nieświadomie zwiększamy w organizmie stężenie leku z poziomu 
terapeutycznego do toksycznego.   
Sok grejpfrutowy spowalnia metabolizm leków przeciwhistaminowych 
(przeciwalergicznych) skutkiem tego jest wzrost jego stężenia nawet od trzech do 
siedmiu razy i ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. 
 

NIGDY NIE POPIJAMY LEKÓW SOKIEM !!! 
  



                            Karetonoidy 
 
 
 
o charakterze prowitaminy A              nieposiadających własności prowitaminy A  
     β-karoten,α-karoten i                              likopen, luteina, zeaksantyna 
        β-kryptoksantynę                                  astaksantyna, kantakstantyna,     
                                                                                                   fukoksantyna 
 
Źródła pokarmowe: żółte, pomarańczowe i zielone warzywa i owoce, między innymi marchew, 
pomidory, czerwona papryka, dynia, szpinak, kapusta włoska, melon. 
 

Według Raportu (World Cancer Research Fund– WCRF) produkty zawierające 
karotenoidy prawdopodobnie wykazują ochronne działanie w stosunku do 
nowotworów: jamy ustnej, gardła, krtani i płuc. Prawdopodobny związek 
istnieje również między spożyciem β-karotenu a rozwojem raka przełyku oraz 
likopenem a rozwojem raka gruczołu krokowego*.  
 
* World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Badanie HPFS (Health Professionals Follow-up Study) epidemiologiczne 
prospektywne badanie 47 000 mężczyzn, obserwowanych w latach 1986-1992,  
gdzie u 773 uczestników rozpoznano rak prostaty.  
Spożywanie 2-4 porcji surowych pomidorów tygodniowo skutkowało istotnym 
obniżeniem ryzyka zachorowania na tego rodzaju nowotwór. Mężczyźni z najwyższym 
spożyciem likopenu (>6,5 mg/dzień) charakteryzowali się obniżeniem ryzyka 
wystąpienia raka prostaty o 21% w porównaniu do tych, którzy spożywali najmniejsze 
jego ilości (<2,3 mg/dzień). 
 
Campbell JK, Canene-Adams K, Lindshield BL i wsp. Tomato phytochemicals and prostate cancer risk. J Nutr 2004, 134: 86S-3492S. 



Warzywo lub owoc 

(100 g) 

Energia  

(kcal) 

Witamina C 

(mg) 

Błonnik 

pokarmowy 

(mg) 

Sok 

(100 g) 

Energia 

(kcal) 

Witamina C 

(mg) 

Błonnik 

pokarmowy 

(mg) 

Marchew 27 3,4 3,6 sok marchwiowy 43 1,2 1,3 

Pomidor 15 23,0 1,2 sok pomidorowy 14 16,5 1,1 

Burak 38 10,0 2,2 sok buraczany 34 6,9 0,5 

Jabłko 46 9,2 2,0 sok jabłkowy 42 2,3 0,0 

Ananas 54 15,0 1,2 sok ananasowy 48 6,0 0,1 

Grejpfrut 36 40,0 1,9 sok grejpfrutowy 40 38,0 0,1 

Pomarańcza 44 49,0 1,9 sok pomarańczowy 43 43,1 0,1 

Winogrona 69 5,4 1,5 sok z białych winogron 68 4,1 0,1 

Wartość energetyczna, zawartość witaminy C oraz błonnika w 100 g  
owoców, warzyw oraz produkowanych z nich soków (Kunachowicz i in., 2005). 

 

Soki jako produkty przetworzone mają nieznacznie wyższy indeks 

glikemiczny niż surowce wyjściowe, jednak i tak zaliczają się do 
kategorii produktów o niskim indeksie (poniżej 55%). 



Zbadano 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. 







 

 

Woda 

oksydacyjna 

w przemianie białek, 

tłuszczy i węglowodanów 

 

Woda dostarczana*  

ŻYWNOŚĆ, 

W TYM MLEKO 
WODA PITNA 

DOBREJ JAKOŚCI 
SOKI NAPOJE 

 wody źródlane i naturalne  

   wody mineralne: 

• nisko i średnio    

   zmineralizowane 

•Niskosodowe < 20 mg/l 

•Niskosiarczanowe < 20 

mg/l 

 

 Korzyści 

 uniwersalny 

rozpuszczalnik 

 profilaktyka otyłości 

 

 

 od 7 m. ż. dla dzieci 

karmionych mlekiem matki, a 

od 5 m. ż. dla karmionych 

sztucznie**  

 limitowana wielkość porcji 

nie więcej niż 150 ml/dzień 

 

Korzyści 

 spadek poziomów markerów 

stresu oksydacyjnego 

 obniżenie ciśnienia tętniczego 

 wzrost stężenia frakcji 

   HDL-cholesterolu 

 

Nadmierne spożycie: 

 rozwój otyłości 

 próchnica zębów 

 wzrost trójglicerydów 

   w surowicy krwi 

 biegunka czynnościowa 

 napoje słodzone,  

   gazowane, oranżady, 

   lemoniady, cola, napoje   

energetyzujące 

 

Zagrożenia: 

 ryzyko rozwoju chorób  

   dietozależnych w tym  

otyłości 

* Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego 

Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci  (2014) 
Szajewska H i in. Standardy medyczne/Pediatria, 11, 321-338. 

** Niemowlęta mogą otrzymywać wyłącznie soki 100%, 
przecierowe, pasteryzowane. 



Kaloryczność diety  Liczba 
przypisanej porcji 
owoców* 

Liczba 
przypisanej porcji 
warzyw** 

Razem spożycie 
warzyw i owoców 

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. 

Rekomendacje – Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie 



Program „5 porcji warzyw owoców lub soku IV” 

 organizowany przez  

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków  

oraz sfinansowany ze środków  

Funduszu Promocji Owoców i Warzyw 

 


