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W pracy określono spożycie wybranych napojów mlecznych wśród młodzieży 
szkół gimnazjalnych i średnich. Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że 
spośród napojów mlecznych młodzież najczęściej spożywała jogurty owocowe. 
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Zmiany w stylu życia konsumentów oraz coraz większa wiedza dotycząca wpły-
wu zbilansowanej diety na zdrowie człowieka przyczyniły się do rozwoju żywności 
korzystnie wpływającej na organizm człowieka, jego samopoczucie i tzw. dobro-
stan, określanej mianem żywności funkcjonalnej (1). 

Pozytywne oddziaływanie żywności funkcjonalnej na organizm człowieka wy-
nika głównie z obecności w jej składzie biologicznie aktywnych nieodżywczych 
substancji, wpływających korzystnie na stan organizmu i chroniących przed róż-
nymi schorzeniami (2, 3, 4). Mleko i jego przetwory zawierają pełnowartościowe 
białko, charakteryzujące się zbilansowanym składem aminokwasowym. Są one 
także źródłem łatwo przyswajalnego wapnia, potasu czy fosforu. Należy zwrócić 
uwagę na napoje mleczne fermentowane, które charakteryzują się wysoką przyswa-
jalnością zawartych w nich składników. Wzrost zainteresowania konsumentów tego 
typu żywnością oraz ich oczekiwania w stosunku do żywności funkcjonalnej wiąże 
się ze zmianą sposobu odżywiania, a przede wszystkim z przykładaniem większej 
wagi do jakości żywności. Obok żywności zapobiegającej próchnicy oraz chorobom 
spowodowanym niedoborami takich składników jak: błonnik pokarmowy, wapń, 
żelazo i β-karoten, występują produkty o cechach pro-, pre- i synbiotyków. Z ba-
dań przeprowadzonych przez Krygiera i współpr. (3), wynika, że na polskim rynku 
największy udział w żywności funkcjonalnej mają probiotyczne produkty mleczne, 
głównie jogurty i desery jogurtowe, koncentraty napojów wzbogacone w witaminę 
C, E, witaminy z grupy B oraz wapń, magnez, a także zbożowe produkty śniadanio-
we wzbogacone w witaminy z grupy B, żelazo i błonnik pokarmowy. 

Stąd też interesującym zagadnieniem jest obserwacja postaw i zachowań konsu-
mentów na rynku napojów mlecznych, w tym produktów należących do żywności 
funkcjonalnej. 

Celem pracy było określenie częstotliwości spożycia wybranych napojów mlecz-
nych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.
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MATERIAŁ I METODY

Realizację przyjętego celu pracy uzyskano stosując metodę ankietową, z wyko-
rzystaniem kwestionariusza o strukturze zamkniętej. Badania przeprowadzono w la-
tach 2006–2008, metodą wywiadu bezpośredniego. Badania objęły grupę 813 ucz-
niów uczęszczających do szkół typu liceum ogólnokształcące (270 osób), gimna-
zjum (270 osób) oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (273 osób). 
Szkoły te usytuowane były w rejonie województwa kujawsko-pomorskiego, wiel-
kopolskiego, zachodnio-pomorskiego i opolskiego. Wśród badanych przeważały 
dziewczęta, które stanowiły 53% respondentów. Do oceny częstotliwości spożycia 
mleka i jego przetworów zastosowano skalę 7-punktową, zawierającą następujące 
określenia słowne i przypisane im wartości liczbowe: 8 – kilka razy dziennie; 7 – raz 
dziennie; 6 – kilka razy w tygodniu; 5 – raz w tygodniu; 4 – kilka razy w miesiącu; 
3 – raz w miesiącu; 2 – rzadziej; 1 – nigdy.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi obliczono średni stopień częstotliwości 
spożycia napojów mlecznych. Badania współzależności zmiennych jakościowych 
przeprowadzono za pomocą testu „chi-kwadrat”, określając wpływ płci oraz szkoły, 
do jakiej ankietowana młodzież uczęszczała, na wybór poszczególnych cech. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Analizując spożycie napojów mlecznych określono także znajomość, wśród 
ankietowanej młodzieży, defi nicji żywności funkcjonalnej. Stwierdzono, że więk-
szość uczniów (około 84%), prawidłowo wskazała poprawną defi nicję żywności 
funkcjonalnej, spośród innych defi nicji (np. żywność dla niemowląt i małych dzieci 
oraz żywność wygodna). Najwięcej poprawnych odpowiedzi (około 98%) udzieli-
li uczniowie uczęszczający do Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. 
Na uwagę zasługuje statystycznie istotnie mniejsza ilość poprawnych odpowiedzi 
wśród młodzieży licealnej. Na pytanie dotyczące znajomości defi nicji żywności 
funkcjonalnej odpowiedziało poprawnie o 5 punktów procentowych mniej młodzie-
ży uczęszczającej do liceum w porównaniu do młodzieży z gimnazjum. 

Spośród oferowanych napojów mlecznych ankietowana młodzież najczęściej spo-
żywała jogurty (tab. I i II). Ich konsumpcję deklarowało około 42% ankietowanych, 
niezależnie od rodzaju szkoły do jakiej uczęszczali. Należy jednak zwrócić uwagę na 
niską częstotliwość spożywania tych produktów. Ankietowana młodzież spożywała 
jogurty kilka razy w tygodniu. Statystycznie istotnie częstsze spożycie jogurtów de-
klarowały dziewczęta. Ankietowani, niezależnie od rodzaju szkoły i płci, najczęściej 
deklarowali spożycie jogurtów owocowych (74%), podczas gdy jogurty naturalne 
spożywało tylko około 17% młodzieży. Stwierdzono statystycznie istotny wpływ płci 
na rodzaj spożywanych jogurtów (tab. II). Dziewczęta deklarowały częstsze spoży-
cie jogurtów owocowych, biojogurtów oraz jogurtów o obniżonej zawartości tłuszczu 
w porównaniu z chłopcami. Do niekorzystnych zachowań żywieniowych należy zali-
czyć bardzo rzadkie spożycie bio-jogurtów, szczególnie wśród młodzieży uczęszcza-
jącej do gimnazjum (x = 1,6). Nawet dziewczęta deklarujące częste spożycie biojo-
gurtów konsumowały ten rodzaj produktu raz w miesiącu. Należy zwrócić uwagę na 
niską częstotliwość spożycia kefi rów (x = 2,8). Konsumpcję kefi ru z częstotliwością 
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kilka razy dziennie deklarowało poniżej 1% ankietowanej młodzieży, a raz dziennie 
– niewiele ponad 2%. Stwierdzono statystycznie istotny wpływ płci na częstotliwość 
spożycia kefi rów. Chłopcy istotnie częściej konsumowali ten rodzaj napoju niż dziew-
częta. Podobnie ankietowana młodzież rzadko spożywała maślankę, niezależnie od jej 
rodzaju. Dziewczęta deklarowały spożywanie tego napoju raz w tygodniu lub kilka 
razy w miesiącu, chłopcy natomiast raz w miesiącu, a nawet rzadziej. Najczęściej 
konsumowano maślankę owocową. Jedynie młodzież gimnazjalna deklarowała nie-
znacznie wyższe spożycie maślanki naturalnej.

Ta b e l a  I. Wpływ rodzaju szkoły na częstotliwość spożycia napojów mlecznych przez młodzież

Ta b l e  I. The influence of kind of school on the frequency consumption of dairy drinks by youth

Rodzaj napoju

Szkoła
Ogółem
n= 813Gimnazjum

n=270

Technikum 
Żywienia
n=270

Liceum Ogól-
nokształcące 

n= 270

X X X X

Jogurty

ogółem 5,77a 4,91c 5,59b,a 5,47

naturalne 3,28c 3,99a 3,48b 3,58

owocowe 4,94c,b 5,17b,a 5,34a 5,15

bio-jogurty 1,60c 1,80b 2,30a 1,90

naturalne o obniżonej 
zawartości tłuszczu 2,08a 1,99b,a 1,89c,b 1,99

owocowe o obniżonej 
zawartości tłuszczu 1,83b,a 1,93a 1,74c,b 1,83

Kefir 2,77b,a 2,61c,b,a 3,08a 2,82

Napoje typu „Actimel” 3,66a 2,48c,b,a 2,53b 2,89

Maślanka
naturalna 2,92b,a 2,23c 2,94a 2,70

owocowa 2,27c 3,99b 4,55a 3,60

Zakwas 1,52a 1,35b,a 1,24c,b,a 1,37

Mleko acidofilne 1,68a 1,50c,b,a 1,64b,a 1,61

Mleko 
zimne

naturalne 5,30a 4,52c,b 4,94b 4,92

smakowe 5,00a 4,60b 4,50c,b 4,70

Mleko ciepłe 5,35a 3,72c 3,92b 4,33

a,b, c – wartości liczbowe oznaczone różnymi literami w wierszu wykazują różnice statystycznie istotne, p<0,005.

Na rynku obserwuje się wzrost oferowanych napojów mlecznych zaliczanych do 
żywności funkcjonalnej. Należą do nich napoje mleczne z dodatkiem kultur bakterii 
Lactobacillus casei Defensis. Należy zwrócić uwagę na niskie deklarowane spoży-
cie tych napojów przez ankietowaną młodzież. Tylko 20% ankietowanych deklaro-
wało spożycie tego napoju raz dziennie, a 62% w ogóle nie spożywało tego rodzaju 
napoju. Niskie spożycie napojów probiotycznych można wiązać z dość wysoką ich 
ceną. Stwierdzono statystycznie istotnie częstsze spożycie tego typu napojów przez 
młodzież uczęszczającą do gimnazjum.
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Ta b e l a  II. Wpływ płci na częstotliwość spożycia napojów mlecznych przez młodzież

Ta b l e  II. The influence of sex on the frequency consumption of dairy drinks by youth

Rodzaj napoju

Płeć
Ogółem
n= 813Chłopcy

n=380
Dziewczęta

n= 433

X X X

Jogurty

ogółem 4,35b 6,59a 5,47

naturalne 3,58b,a 3,59a 3,58

owocowe 4,93b 5,37a 5,15

bio-jogurty 1,00b 2,80a 1,90

naturalne o obniżonej 
zawartości tłuszczu 2,08a 1,89b,a 1,99

owocowe o obniżonej 
zawartosci tłuszczu 1,35b 2,31a 1,83

Kefir 3,60a 2,04b 2,82

Napoje typu „Actimel” 2,93a 2,85b,a 2,89

Maślanka
naturalna 2,80a 2,60b,a 2,70

owocowa 2,65b 4,55a 3,60

Zakwas 1,35b,a 1,39a 1,37

Mleko acidofilne 1,60b,a 1,62a 1,61

Mleko zimne
naturalne 6,04a 3,80b 4,92

smakowe 5,70a 3,50b 4,70

Mleko ciepłe 4,67a 3,99b 4,33

a,b – wartości liczbowe oznaczone różnymi literami w wierszu wykazują różnice statystycznie istotne, p<0,005.

Mleko, chociaż nie należy do grupy żywności funkcjonalnej (z wyjątkiem ni-
skotłuszczowego), stanowi jednak bardzo dobre źródło łatwo przyswajalnego 
wapnia i białka, a także licznych witamin i jest szczególnie ważne w żywieniu 
młodzieży. Składniki te warunkują prawidłowy wzrost i rozwój układu kostne-
go młodych organizmów, zapobiegając występowaniu w przyszłości osteoporozy. 
Ankietowana młodzież częściej spożywała mleko w postaci nieprzegotowanej. 
Stwierdzono statystycznie istotnie częstsze spożycie mleka, zarówno w postaci 
ciepłej, jak i zimnej, przez młodzież gimnazjalną (tab. I). Analogiczne wyniki do-
tyczące częstotliwości spożycia produktów mlecznych wśród młodzieży przedsta-
wił Świda i współpr. (5, 6). Podobną tendencję stwierdzono wśród dzieci (7), jak 
i młodych kobiet (8). Również inne badania wykazały (9), iż młodzież najczęściej 
sięgała po jogurty. 

Pomimo że mleko i jogurty należały do najczęściej konsumowanych napojów, 
jednak częstotliwość ich spożycia okazała się bardzo niska. Uzasadnione byłoby 
prowadzenie na szeroką skalę edukacji żywieniowej, która pozwoliłaby na świado-
my wybór produktów zalecanych w racjonalnym żywieniu. 



Nr 3692 K. Szymandera-Buszka, D. Górecka

WNIOSKI

1. Zdecydowana większość ankietowanej młodzieży wykazała się znajomością 
defi nicji żywności funkcjonalnej, co nie znalazło odzwierciedlenia w spożyciu tych 
produktów.

2. Do najczęściej spożywanych produktów należy zaliczyć jogurty owocowe 
spożywane przez 1/3 ankietowanych, podczas gdy kefi r konsumowało tylko 4% ba-
danej młodzieży. 

3. Stwierdzono bardzo niskie spożycie bio-jogurtów oraz napojów z dodatkiem 
kultur bakterii Lactobacillus casei Defensis, będących bogatym źródłem bakterii 
probiotycznych.

K. S z y m a n d e r a - B u s z k a, D. G ó r e c k a

FREQUENCY OF CONSUMPTION OF SELECTED MILK DRINKS 

S u m m a r y

The aim of the study was to estimate the frequency of consumption of selected milk drinks among 
young people of secondary school. On the basis of the undertaken studies it was found that fruit yoghurts 
were the most frequently consumed by the youth. 

PIŚMIENNICTWO

1. Świderski F.: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, WNT, Warszawa, 2003. – 2. Cygan P., 
Waszkiewicz-Robak B., Świderski F.: Żywność funkcjonalna przyszłość, perspektywy, trendy, Przem. 
Spoż., 2003; 3: 12-15, 46. – 3. Krygier K., Tondera I.: Żywność funkcjonalna (prozdrowotna) w Polsce, 
Przem. Spoż., 2000; 9: 46-47. – 4. Reilly C.: Functional foods – a challenge for consumer. Trends Food 
Sci. Technol., 1994; 5, 4: 121-123. – 5. Świda J., Sikora T.: Preferencje konsumenckie cech jakości pro-
duktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej, Żywność. Nauka, Jakość, 1999; 1: 60-69. – 6. 
Świda J., Sikora T.: Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich, Żywność. Nauka. 
Jakość, 1999; 4: 152-162. – 7. Wądołowska L., Babicz-Zielińska E., Schlegel-Zawadzka M., Przysławski 
J., Czarnocińska J.: Preferences, consumption and choice factors for milk and its products among school 
children, Pol. J. Food Nutr. Sci., 2002; 11/52, 2: 81-86. – 8. Babicz-Zielińska E.: Preferencje i częstotli-
wość spożycia produktów mlecznych wśród młodych kobiet, Żywność. Jakość. Nauka, 1999; 3: 130-138. 
– 9. Krasnowska G., Salejda A.: Czynniki wpływające na wybór mlecznych napojów fermentowanych 
przez studentów Wrocławia, Żywność. Jakość. Nauka, 2008; 3: 33-45.

Adres: 60-637 Poznań, Al. Wojska Polskiego 28.




