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Mleko oraz produkty mleczne stanowią podstawowe źródło białka, wapnia 
oraz witaminy B2 w diecie dzieci. Celem pracy była próba określenia często-
tliwości spożycia wybranych mlecznych napojów fermentowanych w żywieniu 
dzieci w wieku przedszkolnym. Jako metodę badawczą zastosowano ankietę bez-
pośrednią. Badaniami przeprowadzonymi na terenie Trójmiasta w 2009 r. objęto 
grupę 216 osób, będących rodzicami lub opiekunami dzieci w wieku 3 do 6 lat. 
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Prawidłowe żywienie najmłodszej części społeczeństwa jest jednym z najistot-
niejszych czynników wpływających na ich właściwy rozwój fi zyczny, umysłowy 
i motoryczny. Okres wczesnego dzieciństwa cechuje bardzo dynamiczne tempo 
tego rozwoju, a zapewnienie należnej porcji wszystkich składników odżywczych, 
energetycznych oraz uzupełniających warunkuje nie tylko prawidłowe żywienie, 
ale również kształtuje nawyki żywieniowe (1). Jednym z bazowych produktów 
żywnościowych w tym okresie jest mleko i jego przetwory. Mleko oraz produkty 
mleczne stanowią podstawowe źródło białka, wapnia oraz witaminy B2 w diecie 
dzieci w wieku przedszkolnym. Mikrofl ora technologiczna, odpowiedzialna za pro-
cesy fermentacyjne mlecznych napojów fermentowanych odznaczają się zdolnością 
zasiedlania przewodu pokarmowego, hamowania rozwoju mikrofl ory gnilnej i cho-
robotwórczej. Wykazuje ona hamujące oddziaływanie w stosunku do niepożąda-
nej mikrofl ory jelitowej w efekcie obniżenia pH treści jelita grubego oraz silnego 
bakteriostatycznego działania kwasu mlekowego. Zasiedlając komórki nabłonka 
jelitowego stanowi konkurencję dla mikrofl ory niepożądanej w tym również cho-
robotwórczej. Wykazuje właściwości stymulujące układ odpornościowy organizmu 
dziecka zapobiegając w ten sposób infekcjom jelitowym, zmniejszając jednocześnie 
podatność na choroby autoimmunologiczne. Aktywne bakterie fermentacji mleko-
wej zwiększają wykorzystanie części niestrawionych składników pokarmowych. 

Wyższa przyswajalność białek i tłuszczu w mlecznych napojach fermentowanych 
w stosunku do mleka nieprzetworzonego jest jednym z czynników obniżających re-
akcje alergiczne w stosunku do produktów mleczarskich. Liczne badania wykazały, 
iż spożywanie tych produktów nie pozostaje bez pozytywnego wpływu na działania 
profi laktyczne oraz leczenie osteoporozy (2, 3, 4, 5). Silny układ kostny budowany 
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w okresie dzieciństwa jest najlepszą formą zapobiegania osteoporozie w życiu do-
rosłym. Wapń niezbędny jest jako budulec kości i zębów, regulator czynności ukła-
du nerwowego i mięśniowego, aktywator enzymów, jeden z czynników krzepliwości 
krwi. Niepokój pediatrów i dietetyków budzi fakt, że dzieci i młodzież piją coraz mniej 
mleka, a ich dzienne spożycie wapnia nie przekracza 50% zalecanej normy (6, 7, 8).

MATERIAŁ I METODY

W celu określenia częstotliwości spożycia wybranych mlecznych napojów fermen-
towanych przez dzieci w wieku przedszkolnym posłużono się metodą ankiety bezpo-
średniej. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy o zamkniętej struktu-
rze. Zawarte w nim pytania dotyczyły między innymi wyboru najchętniej spożywanej 
marki, częstotliwości i pory dnia spożycia, smaków wybieranych przez małych kon-
sumentów. W kwestionariuszu poruszono również zagadnienie samodzielności wy-
boru produktu oraz wpływu reklamy na zakup mlecznego napoju fermentowanego. 
Badania przeprowadzono w okresie od kwietnia do grudnia 2009 r. i objęto nimi grupę 
216 (n = 216) osób będących rodzicami lub opiekunami dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Z przeprowadzonych badań wynika, iż najchętniej spożywanymi mlecznymi na-
pojami fermentowanymi wśród dzieci w wieku przedszkolnym były jogurty (n = 
200), jedynie 7,4% badanych deklarowało spożycie innych napojów jak maślanki 
czy kefi ry (n = 16). Podobnie w badaniach Adamczyk i Szymandera-Buszki jogurt 
okazał się najpopularniejszym mlecznym napojem fermentowanym wśród młodzie-
ży (9, 10). Codzienne spożywanie jogurtów deklarowało 61% (n = 132) ankietowa-
nych, 36% wskazywało na 2–3-krotne spożycie tych napojów w tygodniu (n = 78), 
natomiast najmniejszą częstotliwość wykazywała nieznaczna liczba ankietowanych 
(ryc. 1). Niemal 50% badanych (n = 105) deklarowało podawanie dziecku jogurtu 
w godzinach popołudniowych, ¼ w porannych, a 14% dzieci spożywało ten napój 
wieczorem. Natomiast 7% dzieci zjadało mleczny napój fermentowany zarówno 
rano, jak i wieczorem. Niewielka liczba rodziców (2%) podawała dziecku jogurt 3 
razy dziennie. Chęć spożywania jogurtów wykazywało ponad 75% badanych, dość 
chętnie zjadało je 24%, natomiast 1% spożywało jogurty z przymusu (n = 4).

Według danych uzyskanych w badaniu najpopularniejszym rodzajem opakowań 
kupowanych były opakowania o poj. 150 g (39%). 22% rodziców deklarowało kup-
no mlecznych napojów fermentowanych w opakowaniach 350–500 g, natomiast 
tylko 1% nabywało zarówno duże opakowania jogurtów, jak i małe. Takie dane 
uzyskane z badań wynikają z oferty mlecznych napojów fermentowanych na rynku 
handlowym. Znaczna ich liczba jest oferowana w opakowaniach o poj. 150 g, stąd 
łatwiejszy do nich dostęp, a jednocześnie taka dawka jogurtu jest bardziej przydatna 
w żywieniu dzieci. Niezbędna dawka wapnia dla dziecka w wieku przedszkolnym 
to ok. 800 mg dziennie, natomiast w opakowaniu 175 g jogurtu owocowego jest 231 
mg wapnia, co stanowi niemal 30% dziennego zapotrzebowania (11).
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Ryc. 1. Częstotliwość spożycia mlecznych napojów fermentowanych przez dzieci 
w wieku przedszkolnym.

Fig. 1. Frequency of consumption of fermented milk drinks among nursery age children.

Kolejnym poruszanym zagadnieniem był wybór mlecznego napoju fermento-
wanego z uwagi na jego smak. 72,2% (n = 156) badanych wskazywało na smak 
owocowy, wśród których najczęściej wybieranym był truskawkowy (n = 63). Nieco 
niższą popularnością cieszył się malinowy (n = 56), a owoce leśne wybrało 17% 
ankietowanych (n = 37). 1/5 respondentów preferowała waniliowy smak jogurtów, 
natomiast czekoladowy wybrało 6% badanych. Wśród innych smaków wskazywano 
ananasowy, wiśniowy i poziomkowy, tego wyboru dokonało jedynie niespełna 3% 
badanych (n = 6) (ryc. 2). Uzyskane dane są zbieżne z wynikami badań Jeżewskiej-
Zychowicz i Cymanowa, badacze ci stwierdzili, że smakowe mleczne napoje fer-
mentowane są bardziej preferowane niż te bez dodatków (12, 13).

Ryc. 2. Najczęściej wybierane smaki mlecznych napojów fermentowanych.
Fig. 2. The most often prefer of fermented milk drinks’s fl avour among nursery age children.

Na pytanie czy dziecko samo dokonuje wyboru w trakcie zakupów responden-
ci w 76% (n = 164) odpowiadali twierdząco, natomiast pozostała część w równiej 
mierze pozostawiała swobodę wyboru małemu konsumentowi (n = 26) jak i doko-
nywała wyboru za dziecko (n = 26). Ankietowani zapytani o wybór marki w 43% 
wskazywali na Danone (n = 93), następną była Bakoma (n = 53), natomiast marka 
lokalna, Maćkowy cieszyła się niemal 13% poparciem (n = 28). Kolejne wybory 
przyjmowały wskazania poniżej 10% (ryc. 3). Z badań Cymanowa wynika również, 
że dwie najpopularniejsze marki jogurtów wśród konsumentów to Danone i Bako-
ma (13).
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Ryc. 3. Wybór marek najczęściej spożywanych mlecznych napojów fermentowanych.
Fig. 3. Favourite brands of fermented milk drinks.

Jedną z form promocji produktów spożywczych jest reklama w mediach, która 
szczególnie intensywnie oddziaływuje na najmłodszych konsumentów, bowiem po-
zostawieni sami sobie odbierają ją całkowicie bezkrytycznie. Z badań dotyczących 
wpływu reklamy w mediach na wybory dokonywane przez małych konsumentów 
wynika, iż są one zależne od wieku dziecka. 66% dzieci w wieku 5–6 lat kojarzy-
ło reklamę mlecznego napoju fermentowanego i kategorycznie domagało się jego 
kupna. Nieco ponad ¼ badanych pamiętała reklamę, ale nie wpływała ona na wybór 
reklamowanego produktu. Natomiast pozostałe dzieci w równym stopniu rzadko 
pamiętały lub nie kojarzyły produktu z reklamą. Nieco inaczej rysowała się sytuacja 
w młodszej grupie wiekowej, niespełna 45% dzieci dobrze kojarzyło produkt z jego 
reklamą w mediach i chciało go posiadać. 1/3 badanych tylko pamiętała mleczny 
napój fermentowany, natomiast pozostała część rzadko pamiętała lub była obojętna 
na reklamę produktu. W najmłodszej grupie wiekowej (3–4 lata) wpływ reklamy na 
wybór był najmniejszy, ponieważ wielkość grup dzieci, które pamiętały reklamę, 
jak i były jej całkowicie obojętne plasowały się na podobnych poziomach. Wyniki 
badań wskazują, iż treści reklam mlecznych napojów fermentowanych znajdują od-
zwierciedlenie w wyborach małych konsumentów.

PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż najmłodsi konsumenci mają swoje ulu-
bione marki mlecznych napojów fermentowanych, a wśród nich najchętniej spo-
żywają jogurty o owocowych smakach. Ponad połowa ankietowanych deklarowała 
codzienne spożywanie tych produktów. Możliwość dokonywania wyborów miało 
nieco ponad 75% dzieci, pozostałe 25% zarówno nigdy, jak i zawsze wybierały pro-
dukt samodzielnie. Wpływ reklamy na wybór mlecznego napoju fermentowanego 
w mediach zależny był od grupy wiekowej.

J.  S t a n k i e w i c z,  M.  L a n g e

FERMENTED MILK DRINKS IN THE DIET OF NURSERY AGE CHILDREN

S u m m a r y

A healthy, balanced diet is one of the most important factors infl uencing the physical, mental and mo-
toric growth and development of children. Healthy diet is a pre-requisite for suffi cient supply of building 
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and energy nutrients along with all other vital dietary components. Milk and dairy products are basic 
sources of protein, calcium and vitamin B2 (ribofl avin) in the diet of nursery age children. Enormous 
prophylactic benefi ts are known to be associated with the consumption of fermented milk products due to 
the easily assimilable calcium present in those products. A strong bone structure developed in the forma-
tive years is the best way to prevent osteoporosis in the adult age. Paediatricians and dieticians are much 
concerned that children and youths drink less and less milk, and their intake of calcium is below 50% of 
the RDA for that age groups. The aim of this work was to assess the frequency of consumption of fermen-
ted milk drinks among nursery age children. A direct, closed-ended questions questionnaire was used. The 
survey was performed in the Gdańsk-Sopot-Gdynia urban agglomeration in 2009 among 216 parents or 
guardians of 3- to 6-year-old children. The result show that the young consumers have their own likes and 
dislikes, while their preferred fermented-milk products include fruit-fl avoured yoghurts. Over half of the 
respondents reported consumption of those yoghurts on a daily basis. More than 75% of the children were 
sometimes given freedom to choose their favourite products, while the remaining 25% children either 
always or never chose the products by themselves. The infl uence of advertising on the choices made by 
the children varied depending on their age. 
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