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Celem pracy była ocena zawartości wapnia w popularnych produktach spo-
żywczych przeznaczonych dla małych dzieci. Zbadano 42 produkty, w tym 26 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Wyniki porów-
nano z normami i obliczono procent realizacji normy dla dzieci. Najbogatszym 
źródłem wapnia były twarożki smakowe, jogurty i desery mleczne.
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Okres niemowlęcy i wczesnego dzieciństwa to czas szybkiego wzrostu i rozwoju 
organizmu o szczególnych zapotrzebowaniach żywieniowych m.in. na składniki 
mineralne, a w szczególności wapń. Wapń w organizmie poza tworzeniem kości 
i zębów bierze udział w przewodnictwie bodźców nerwowych, kurczliwości mięśni, 
warunkuje prawidłową krzepliwość krwi, pracę układu sercowo – naczyniowego, 
wspomaga obniżanie ciśnienia tętniczego krwi, odpowiada za wydzielanie hormo-
nów i aktywację niektórych enzymów. Najlepszym źródłem tego pierwiastka w po-
żywieniu jest mleko i jego przetwory (1 – 3). 

Niedobory wapnia w diecie małych dzieci mogą być związane w wystąpieniem 
krzywicy, a w późniejszym wieku osteomalacji i osteoporozy (1,4). Ponadto mogą 
one doprowadzić do nadmiernej pobudliwości organizmu, tężyczki, zaburzeń neu-
rologicznych oraz sprzyjają wzrostowi ciśnienia tętniczego krwi (1). Zwiększone ry-
zyko niedoboru wapnia występuje głównie u osób spożywających niewystarczającą 
ilość produktów mlecznych, cierpiących na alergię na mleko krowie, nietolerancję 
laktozy lub złe wchłaniane składników pokarmowych (2).

Celem pracy było oznaczenie zawartości wapnia w popularnych produktach de-
serowych dla dzieci.

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowiły 42 gotowe produkty, w tym 26 środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (ŚSSPŻ). Obecnie obowiązujące 
prawo znosi termin ŚSSPŻ (5, 6), jednakże kierując się faktem, iż w dalszym ciągu 
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na rynku można kupić produkty dla dzieci z taką adnotacją, a ponadto w momencie 
wyboru produktów do analiz (przełom 2012 i 2013 roku) obowiązywało jeszcze 
prawo (7) stosujące ten termin, w niniejszej pracy zastosowano go.

Produkty do analiz wybrano na podstawie wyników ankiety dotyczącej częstości 
podawania gotowej żywności małym dzieciom. Ankieta została przeprowadzona 
na przełomie 2012/2013 roku wśród 100 respondentów z województwa pomorskie-
go i kujawsko–pomorskiego. Produkty zakupiono w handlu detalicznym na terenie 
Trójmiasta, podzielono je na 8 grup tj.: desery mleczne, jogurciki smakowe, serki 
homogenizowane, twarożki, musy owocowe, musy owocowe z dodatkami produk-
tów zbożowych, jogurtu i twarożku. Jak podaje producent 6 produktów było wzbo-
gaconych w wapń (3 twarożki i 3 desery mleczne).

Próbki żywności poddano liofi lizacji, homogenizacji i mineralizacji na mokro 
w systemie mikrofalowym. Łącznie oznaczono 126 podpróbek analitycznych za 
pomocą atomowej spektroskopii absorpcyjnej techniką płomieniową. Poprawność 
otrzymanych wyników sprawdzono na drodze analizy dwóch certyfi kowanych ma-
teriałów odniesienia (BCR 063R i BCR 380R), uzyskując zadowalające odzyski, 
odpowiednio 101 i 110 %.

Do analiz statystycznych wykorzystano programy STATISTICA 10 oraz Graph 
Pad Prism. W celu sprawdzenia istotnych statystycznie różnic w stężeniach wap-
nia pomiędzy różnymi grupami produktów zastosowano testy nieparametryczne
ANOVA Kruskalla–Walisa, test post–hoc Dunna oraz test U Manna–Withney’a).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Szczegółowe wyniki dotyczące średnich zawartości wapnia w badanych grupach 
żywności oraz procent realizacji norm przedstawiono w tabeli I. 

Wapń oznaczono średnio na poziomie 43,63±2,60 mg/100 g. Najwyższe stężenia 
stwierdzono w przypadku twarożków owocowych typu danonki, które jak podaje 
producent są wzbogacane w wapń. Dobrym źródłem omawianego pierwiastka są 
przeznaczone specjalnie dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia jogurciki smakowe, 
następnie desery mleczne i serki homogenizowane. Uzyskane wyniki w produk-
tach mlecznych nie odbiegają znacząco od danych zawartych w tabelach wartości 
odżywczej (8). Musy owocowe czyste i z dodatkami charakteryzują się niższą za-
wartością wapnia, co jest zgodne z wynikami podanymi w dostępnej literaturze 
(9-11). Analizowane grupy produktów różniły się istotnie statystycznie pod wzglę-
dem stężenia wapnia (ANOVA Kruskala–Wallisa, p<0,05). Przeprowadzony test 
post–hoc Dunna (p<0,05) wykazał różnice w stężeniu omawianego pierwiastka dla 
musów owocowych i deserów mlecznych, jogurcików smakowych, twarożków oraz 
musów owocowych z dodatkiem produktów zbożowych i jogurcików smakowych,
twarożków.

W zwykłych produktach (65,14±22,63 mg Ca/100 g) w porównaniu do ŚSSPŻ 
(29,52±36,66 mg Ca/100 g) oznaczono wyższe stężenia badanego pierwiastka (test 
U Manna–Withney’a, p<0,05). Stwierdzono również istotne różnice pomiędzy stę-
żeniami wapnia w ŚSSPŻ, podzielonych według wieku dziecka, któremu można 
podać dany produkt (ANOVA Kruskala–Wallisa, p<0,05). Tylko produkty prze-
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znaczone dla dzieci po 6. i po 4. miesiącu życia różniły się istotnie pod wzglę-
dem stężenia oznaczanego pierwiastka (test post–hoc Dunna, p<0,05). Zawartość 
wapnia w przypadku ŚSSPŻ była zgodna z wytycznymi dotyczącymi tego rodzaju
produktów (7). 

Ta b e l a  I. Średnia zawartość, SD i zakres (mg / 100 g) oraz procent realizacji norm (%) wapnia w poszczegól-
nych grupach produktów.

Ta b l e  I. Mean content, SD and range (mg / 100 g) and percentile degree of realization of food norms (%) of 
calcium in each products group.

Grupa produktów
Liczba 

produktów 
w grupie

Średnie 
stężenia ± SD 
(mg / 100 g)

Zakres  
(mg / 100 g)

Realizacja
norm (%)

Desery mleczne 8 66,68±3,24 40,58–98,94 EAR – 13,3
RDA – 9,5

Jogurciki smakowe 6 86,06±7,26 62,92–97,92 AI – 33,1

Musy owocowe 10 4,68±0,88 1,46–10,27 AI – 2,34

Musy owocowe 
z dod. produktów zbożowych 

3 3,33±0,63 0,088–5,35 AI – 1,2

Musy owocowe z jogurtem 4 24,16±1,96 14,96–32,07 AI – 9,3

Musy owocowe z twarożkiem 3 23,32±3,19 12,81–36,36 AI – 9

Serki homogenizowane 5 48,44±1,42 36,91–49,71 EAR – 9,7
RDA – 6,9

Twarożki 3 105,71±1,48 101,86–109,65 EAR – 21,1
RDA – 15,1

Procent realizacji norm żywnościowych został oszacowany na poziomie średnie-
go zapotrzebowania (EAR), zalecanego zapotrzebowania (RDA) oraz wystarczają-
cego spożycia (AI) według najnowszych norm żywienia dla populacji polskiej (12). 
Wartość normy została dobrana do grupy produktów według zaleceń, co do wieku 
dziecka, któremu można podać dany produkt. Procent realizacji normy został osza-
cowany na podstawie danych przeliczonych na 100 g produktu, zgodnie z jednostką 
normy, największy stwierdzono dla jogurcików smakowych, twarożków i deserów 
mlecznych. 

WNIOSKI

1. Najwyższe zawartości wapnia stwierdzono w produktach mlecznych z grupy  
twarożków, jogurcików smakowych i deserów mlecznych.

2. Produkty mleczne charakteryzowały się najwyższym procentem realizacji obo-
wiązujących norm żywienia dla populacji polskiej. 
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M.  M i s z t a l - S z k u d l i ń s k a,  A. C h e ł m i e n i e w i c z,  P. S z e f e r

CALCIUM CONTENT IN POPULAR FOOD PRODUCTS DESIGNED 
FOR SMALL CHILDREN NUTRITION

S u m m a r y

The aim of this study was to determine calcium content in popular food products designed for small 
children. 42 products (126 food samples) were analyzed. The products were divided into eight groups: 
milk desserts, fl avored yogurts, smooth cottage cheese, cottage cheese, fruity musses, fruity musses 
with additions cereal products, yogurt and cream cheese. The mean content of calcium in all products 
was 43.63±2.60 mg/100 g. The milk products were characterized by the highest content of calcium, 
while lower content was found in the fruity musses and fruity musses with additions. The percentile 
degree of realization of food norms was also evaluated, at the estimated average requirement (EAR), 
recommended dietary allowances (RDA), adequate intake (AI). The highest value of this factor was 
estimated for milk products. 
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