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Przeprowadzono ankietowe badania porównawcze sposobu żywienia, aktyw-
ności fi zycznej i stanu odżywienia w dwóch grupach dorosłych osób Greków 
i Polaków (po 45 osób). Badanie wykazało, że grupa grecka bardziej przestrze-
gała zalecenia diety śródziemnomorskiej, była bardziej aktywna i mniej otyła niż 
odpowiadająca im co do wieku i płci oraz wykształcenia grupa polska.
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Termin „dieta śródziemnomorska” do literatury medycznej wprowadził dr Ancel 
Keys – amerykański epidemiolog zajmujący się tematem żywienia, twórca Indeksu 
Keysa świadczącego o aterogenności diety. Nazwą tą określił zwyczaje żywienio-
we niektórych grup ludności w regionie basenu Morza Śródziemnego, które po raz 
pierwszy zaobserwował w latach 50. XX wieku, i które wiązały się z bardzo rzadkim 
występowaniem wśród nich choroby niedokrwiennej serca (1). Dietę grecką z lat 60. 
XX wieku, świat medyczny uznał za wzorcową dietę śródziemnomorską (2). 

Podstawowe zalecenia diety śródziemnomorskiej zostały zdefi niowane podczas 
Conference on the Diets Mediterranean w 1993 r., jak również w oparciu o wcześ-
niejsze spotkania (3, 4): a) jest bogata w żywność pochodzenia roślinnego (owoce, 
warzywa, chleb, inne produkty zbożowe, fasole, orzechy i nasiona); b) jak najmniej 
żywności przetworzonej, powinna to być sezonowa świeża żywność, produkowana 
lokalnie; c) świeże owoce są typowym codziennym deserem ze słodkim bazującym 
na orzechach, oliwie z oliwek, skoncentrowanym cukrem lub miodem konsumowa-
na podczas dni świątecznych; d) oliwa z oliwek jako podstawowe źródło tłuszczu; 
produkty mleczne (głównie ser i jogurt) konsumowane w umiarkowanych ilościach; 
e) mniej niż 4 jajka tygodniowo; f) mięso konsumować nie często i w małych iloś-
ciach; i g) picie wina w małej lub umiarkowanych ilościach, głównie podczas po-
siłków (5). 

Badania wykazały, że główną przyczyną sukcesu krajów śródziemnomorskich 
w utrzymaniu zdrowia jest sposób odżywiania się ich mieszkańców, który zapo-
biega rozwojowi miażdżycy, mimo faktu, że poziom opieki zdrowotnej jest podob-

BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLIII, 2010, 4, str. 453 – 460



Nr 4454 M. Schlegel-Zawadzka i inni

ny, a czasami niższy od obserwowanego w Europie Północnej. Publikowane przez 
EUROSTAT przyczyny zgonów w krajach europejskich z roku 2004 pokazują, że 
we wszystkich danych dotyczących standaryzowanych współczynników zgonów (w 
przeliczeniu na 100 000 mieszkańców), gdzie jednej z przyczyn można upatrywać 
w sposobie żywienia (nowotwory, choroba niedokrwienna serca, przewlekłe choro-
by wątroby, cukrzyca, nadużycie alkoholu) Grecja ma je niższe. Najwyższą różnicą 
i najbardziej szokującą jest ta, przy nadużyciu alkoholu wynosi aż 3900% (Grecja 
0,1/100 tys. mieszkańców, Polska 4,0/100 tys. mieszkańców) (6). 

Mając możliwości przeprowadzenia bezpośrednich badań tymi samymi metoda-
mi w Grecji i w Polsce postanowiono uzyskać odpowiedź na pytanie, na ile sposób 
żywienia, aktywność fi zyczna i stan odżywienia różnią się w dwóch grupach doro-
słych osób pochodzących z tych krajów.

MATERIAŁ I METODY

Badania ankietowe, mające charakter case control study, zostały przeprowadzone 
w losowo wybranej grupie dorosłych Greków (G) w wieku 42,4 ± 15,7 lat (20 męż-
czyzn i 25 kobiet). Każdej z osób z grupy G dobrano celowo osoby z Południowej 
Polski (P) tej samej płci. w podobnym wieku i charakterze pracy (P: 42,6 ± 16,2 lata). 
Badania wykonano na przełomie 2007/2008. Każda z grup wypełniała ankietę, roz-
dawaną indywidualnie przez ankietera, we własnym języku (kwestionariusz ankiety 
został przetłumaczony na język grecki). Ocena objęła: a) sposób żywienia – czę-
stość spożycia różnych produktów żywnościowych (skala 6-punktowa: 1 – nigdy, 
2 – raz w miesiącu, 3 – raz na dwa tygodnie, 4 – 1–2 razy w tygodniu, 5 – 3–4 razy 
w tygodniu, 6 – codziennie), jedzenie ostatniego posiłku, picie wybranych alkoholi, 
dojadanie produktów; b) podejmowanie aktywności fi zycznej; c) stan odżywienia 
wyrażony wartością BMI. W opracowaniu wyników posłużono się arkuszem kalku-
lacyjnym Excel i programem STATISTICA Pl 8.0 fi rmy Statsoft. Wyniki przedsta-
wiono jako średnia arytmetyczna ± odchylenie standardowe. W ocenie statystycznej 
różnic między grupami wykorzystano test nieparametryczny U Manna Whitney’a. 
Za poziom istotności przyjęto α = 0,05.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wybierając produkty żywnościowe, o które pytano badane osoby, jak często je 
spożywają wybrano te, które są zalecane w diecie śródziemnomorskiej oraz czę-
sto występują w całodziennym żywieniu Polaków (3, 4, 5, 7). Analiza statystyczna 
wykazała, że Grecy istotnie częściej pili i jedli mleko kozie i jego przetwory (p = 
0,0004), konsumowali sery dojrzewające (żółte i pleśniowe; p = 0,0118) (tab. I). 
Podobnie było w przypadku jedzenia ryb (p = 0,0007), owoców morza (p<0,00001) 
oraz warzyw surowych (p = 0,0002) i roślin strączkowych (p = 0,0162). Oliwa z oli-
wek była w diecie Greków najczęściej używanym tłuszczem, która wspólnie z orze-
chami dostarczała im wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (p<0,00001). 
W przeciwieństwie do zwyczajowej diety greckiej, gdzie istotnie częściej, bo prawie 
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3–4 razy w tygodniu je się chleb z pełnego ziarna, to dieta polska zawierała częściej 
pieczywo pszenne (p<0,00001). Pozostałe produkty poza kaszami, makaronami i ry-
żem, mlekiem krowim i jego produktami, owocami surowymi i sokami owocowymi, 
warzywami gotowanymi były istotnie częściej deklarowane przez Polaków. Zestaw 
tych produktów można określić w przeważającej ilości jako aterogenne, zawierające 
kwasy tłuszczowe nasycone; były to: drób (p = 0,0013), boczek (p<0,00001), jaja (p 
= 0,0002), masło (p<0,00001) i słodycze (p<0,00001). Grecy w ogóle nie stosowali 
smalcu, a oleje roślinne prawie nigdy (p<0,00001), również cukier był znacznie 
rzadziej używany do słodzenia (p<0,00001). 

Ta b e l a  I. Spożycie wybranych produktów żywnościowych

Ta b l e  I. Intake of selected food products

Produkt żywnościowy

Grupa Polska Grupa Grecka

ogółem 
(n = 45)
( x–±SD)

mężczyźni 
(n = 20)
( x–±SD)

kobiety 
(n = 25
( x–±SD))

ogółem 
(n = 45)
( x–±SD)

mężczyźni 
(n = 20)
( x–±SD)

kobiety 
(n = 25)
( x–±SD)

Kasze, makarony, ryż 3,98±0,62 3,80±0,62 4,12±0,60 4,20±0,84 3,95±0,85 4,38±0,80

Pieczywo pełnoziarni-
ste ciemne (razowe)
(*)p<0,00001

3,00±1,31 2,90±1,33 3,08±1,32 4,53±0,92 4,63±1,01 4,46±0,86

Pieczywo jasne
(pszenne)
(*)p<0,00001

4,98±1,22 5,05±1,36 4,92±1,12 2,78±0,97 2,68±0,89 2,85±1,05

Mleko krowie i jego 
przetwory (jogurty, 
sery twarogowe)

5,09±0,85 4,75±1,02 5,36±0,57 5,04±1,19 4,68±1,45 5,31±0,88

Mleko kozie
i jego przetwory
(*)p=0,0004

1,11±0,32 1,10±0,31 1,12±0,33 2,00±1,26 1,95±1,35 2,04±1,22

Sery dojrzewające
(żółte, pleśniowe)
(*)p=0,0118

3,40±1,05 3,50±1,00 3,32±1,11 3,96±1,36 3,79±1,36 4,08±1,38

Ryby
(*)p=0,00007 3,04±0,88 2,85±0,81 3,20±0,91 3,69±0,56 3,84±0,50 3,58±0,58

Owoce morza 
(ostrygi, kraby)
(*)p<0,00001

1,04±0,21 1,05±0,22 1,04±0,20 2,73±0,65 2,68±0,67 2,77±0,65

Drób
(*)p=0,0013 4,18±0,53 4,10±0,31 4,24±0,66 3,67±0,67 3,58±0,51 3,73±0,78

Mięso czerwone 3,80±0,81 4,05±0,76 3,60±0,82 3,87±0,79 3,95±0,71 3,81±0,85

Boczek
(*)p<0,00001 2,67±0,90 2,85±1,04 2,52±0,77 1,38±0,49 1,37±0,50 1,38±0,50

Jaja
(*)p<0,00001 3,96±0,71 4,05±0,83 3,88±0,60 3,20±0,92 3,16±0,76 3,23±1,03

Masło
(*)p<0,00001 5,44±1,12 5,85±0,49 5,12±1,36 2,76±1,26 3,11±1,37 2,50±1,14
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Produkt żywnościowy

Grupa Polska Grupa Grecka

ogółem 
(n = 45)
( x–±SD)

mężczyźni 
(n = 20)
( x–±SD)

kobiety 
(n = 25
( x–±SD))

ogółem 
(n = 45)
( x–±SD)

mężczyźni 
(n = 20)
( x–±SD)

kobiety 
(n = 25)
( x–±SD)

Smalec 2,07±0,91 2,10±0,72 2,04±1,06 – – –

Oleje roślinne
(*)p<0,00001 4,58±1,06 4,30±1,17 4,80±0,91 1,24±0,80 1,16±0,37 1,31±1,01

Oliwa z oliwek
(*)p<0,00001 2,31±1,43 2,05±1,28 2,52±1,53 5,93±0,25 5,89±0,32 5,96±0,20

Warzywa surowe
(*)p = 0,0002 3,96±1,31 3,60±1,35 4,24±1,23 4,98±0,89 4,79±1,03 5,12±0,77

Owoce surowe i soki 
owocowe 4,47±1,12 3,95±1,10 4,88±0,97 4,76±1,11 4,53±1,02 4,92±1,16

Warzywa gotowane 4,31±0,95 4,10±0,97 4,48±0,92 4,16±0,85 4,11±0,57 4,19±1,02

Rośliny strączkowe 
np. groch, fasola
(*) p = 0,0162

3,36±1,05 3,25±1,02 3,44±1,08 3,80±0,51 3,68±0,58 3,88±0,44

Cukier
(*)p<0,00001 5,62±0,49 5,85±0,49 5,44±1,12 3,29±1,63 3,00±1,70 3,50±1,58

Słodycze
(*)p<0,00001 4,73±0,81 4,65±0,81 4,80±0,91 2,42±0,97 2,11±0,66 2,65±1,09

Orzechy
(*)p<0,00001 2,60±0,75 2,35±0,75 2,80±1,00 4,98±0,89 5,05±0,78 4,92±0,98

n – liczba osób, x– – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, min–wartość minimalna przedziału, 
max – wartość maksymalna przedziału, (*) poziom istotności różnic pomiędzy dwiema badanymi grupami.

Te wspomniane powyżej różnice znajdują swoje potwierdzenie w wyborze pro-
duktów na dojadanie (tab. II). Więcej Polaków dojadało słodycze (64%, p<0,0001), 
tylko oni zgłosili jedzenie chipsów (29%). Grecy z kolei stwierdzili, że jedzą jako 
przekąskę oliwki (18%, Polacy tego nie podali) i znacznie częściej podawali orze-
chy (p<0,0183). Pozostałe produkty owoce i pieczywo cukiernicze były podobnie 
deklarowane jako przekąski. 

Picie alkoholu, który w diecie śródziemnomorskiej wskazywany jest jako ma-
jący korzystne działanie, ale tylko w aspekcie konsumpcji czerwonego wina, było 
przedmiotem oceny w zakresie rodzaju pitego alkoholu i preferencji (tab. III i IV). 
Niski odsetek Greków deklarował picie wódki i UZO (6,7%; 2,2%), pili oni naj-
częściej czerwone wino gronowe (55,6%). Wśród Polaków dominowała deklaracja 
o piciu piwa (66,7%), a wódkę podało o 28,9% osób więcej (35,6%), wino czerwone 
było pite przez mniejszy odsetek niż Greków (35,6%). Taka struktura picia alkoho-
lu znajduje potwierdzenie w odpowiedzi, w skali dwustopniowej, na pytanie, jakie 
alkohole grupy preferują. Polacy istotnie bardziej woleli pić piwo i wódkę w porów-
naniu z Grekami (p<0,05). 

Ta b e l a  I. (dok)

Ta b l e  I. (count.)
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Ta b e l a  II. Produkty spożywane podczas dojadania w badanych grupach

Ta b l e  II. Intake of food products during snacking by study groups

Produkty

Grupa Polska Grupa Grecka

ogółem 
(n = 45)
( x–±SD)

mężczyźni
(n = 20)
( x–±SD)

kobiety 
(n = 25
( x–±SD))

ogółem 
(n = 45)
( x–±SD)

mężczyźni 
(n = 20)
( x–±SD)

kobiety 
(n = 25)
( x–±SD)

Owoce 1,60±0,50 1,40±0,50 1,76±0,44 1,71±0,46 1,68±0,48 1,73±0,45

Słodycze
(*)p<0,0001 1,64±0,48 1,70±0,47 1,60±0,50 1,11±0,32 – 1,19±0,40

Pieczywo 
cukiernicze np. 
drożdżówki, 
ciasta, pączki

1,16±0,37 1,10±0,31 1,20±0,41 1,04±0,21 1,11±0,32 –

Chipsy, paluszki 1,29±0,46 1,40±0,50 1,20±0,41 – – –

Orzechy
(*)p = 0,0183 1,13±0,34 1,15±0,37 1,12±0,33 1,42±0,50 1,21±0,42 1,58±0,50

Oliwki – – – 1,18±0,39 1,10±0,32 1,23±0,42

n – liczba osób, x– – średnia arytmetyczna, SD– odchylenie standardowe, min– wartość minimalna przedziału, max– 
wartość maksymalna przedziału, (*) poziom istotności różnic pomiędzy dwiema badanymi grupami.

Ta b e l a  III. Odsetek osób w badanych grupach pijących wybrane typy alkoholi

Ta b l e  III. Percentage of persons in study groups drinking the select alcohol  types

Grupa Polska Grupa Grecka

typ alkoholu liczba osób % typ alkoholu liczba osób %

Piwo 30 66,7 Piwo 9 20

Wódka 16 35,6 Wódka 3 6,7

Czerwone wino gronowe 16 35,6 Czerwone wino gronowe 26 55,6

Białe wino 1 2,2 Białe wino 6 13,3

Whisky 1 2,2 Whisky 5 11,1

Uzo 0 0 Uzo 1 2,2

Ta b e l a  IV. Typ alkoholu preferowany przez badane grupy

Ta b l e  IV. The alcohol type preferred by study groups

Alkohol

Grupa Polska Grupa Grecka

ogółem 
(n = 45)
( x–±SD)

mężczyźni 
(n = 20)
( x–±SD)

kobiety 
(n = 25
( x–±SD))

ogółem 
(n = 45)
( x–±SD)

mężczyźni 
(n = 20)
( x–±SD)

kobiety 
(n = 25)
( x–±SD)

Piwo
(*)p<0,0001 1,67±0,48 1,80±0,41 1,56±0,51 1,20±0,40 1,21±0,42 1,19±0,40

Wódka
(*)p=0,0183 1,36±0,48 1,60±0,50 1,16±0,31 1,07±0,25 1,05±0,23 1,08±0,27

Czerwone wino 
gronowe 1,36±0,48 1,20±0,41 1,48±0,51 1,58±0,50 1,63±0,50 1,54±0,51

n – liczba osób, x– – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, min– wartość minimalna przedziału, 
max– wartość maksymalna przedziału, (*) poziom istotności różnic pomiędzy dwiema badanymi grupami.
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Nieodłącznym elementem prozdrowotnych zachowań jest odpowiednia aktyw-
ność fi zyczna (8, 9). W odpowiedzi na wskazanie sposobu spędzania wolnego czasu, 
obydwie grupy najczęściej wybrały oglądanie telewizji, chociaż analiza statystycz-
na wykazała, że istotnie częściej wybierali taki model Polacy (96%) w porównaniu 
z Grekami (62%; p = 0,0065) (tab. V). Podobne odsetki osób z obydwu grup w wol-
nym czasie czytały książki, uprawiały sport, spacerowały i pracowały w ogrodzie. 
Grecy nie spali w wolnym czasie w 89%, czas ten mogli przeznaczać na podejmo-
wane prace domowe (51%), a Polacy tylko w 56% nie spali (p = 0,0065) i znacznie 
mniej czasu (29%) przeznaczali na prace domowe (p = 0,0030). 

Ta b e l a  V. Sposób spędzanie wolnego czasu przez badane grupy

Ta b l e  V. The manner of spending leisure time by study groups

Parametr

Grupa Polska Grupa Grecka

ogółem 
(n = 45)
( x–±SD)

mężczyźni 
(n = 20)
( x–±SD)

kobiety 
(n = 25
( x–±SD))

ogółem 
(n = 45)
( x–±SD)

mężczyźni 
(n = 20)
( x–±SD)

kobiety 
(n = 25)
( x–±SD)

Ogląda telewizję
(*) p = 0,0065 1,96±0,21 1,95±0,20 1,96±0,20 1,62±0,49 1,74±0,45 1,54±0,51

Czyta 
książkę/gazetę 1,33±0,48 1,15±0,37 1,48±0,51 1,36±0,48 1,37±0,50 1,35±0,49

Wykonuje prace 
domowe
(*) p = 0,0030

1,29±0,46 1,25±0,44 1,32±0,48 1,51±0,51 1,21±0,42 1,73±0,45

Uprawia sport 1,16±0,37 1,20±0,41 1,12±0,33 1,27±0,45 1,32±0,48 1,23±0,43

Śpi
(*) p = 0,0065 1,44±0,50 1,50±0,51 1,40±0,50 1,11±0,32 1,16±0,37 1,08±0,37

Spaceruje 1,38±0,49 1,50±0,51 1,28±0,46 1,24±0,43 1,16±0,37 1,31±0,47

Pracuje 
w ogrodzie/na 
działce

1,18±0,39 1,15±0,37 1,20±0,41 1,04±0,21 1,11±0,32 –

n – liczba osób, x– – średnia arytmetyczna, SD– odchylenie standardowe, min– wartość minimalna przedziału, max– 
wartość maksymalna przedziału, (*) poziom istotności różnic pomiędzy dwiema badanymi grupami.

Wskaźnikiem, który najczęściej jest używany do oceny stanu odżywienia jest 
BMI (Body Mass Index). Badane grupy miały wyliczone BMI, jednakże średnia 
wartość tego wskaźnika w obu grupach (Grecy: 25,12 ± 4,93 kg/m2, 16,50 – 36,40 
kg/m2; Polacy: 26,08 ± 4,65 kg/m2, 17,50 – 37,00 kg/m2) była podobna. Analizując 
strukturę wskaźnika BMI w zależności od stopnia otyłości wyraźny jest większy 
odsetek osób z nadwagą i otyłych w polskiej grupie (55,6%) w porównaniu do grupy 
greckiej (44,4%, ryc. 1).
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WNIOSKI

Przeprowadzone badanie w dwóch grupach różniących się narodowością i miej-
scem badania (mieszkańcy Grecji i Polski) wykazało, że:

1. Miejsce zamieszkania, a tym samym kulturowe uwarunkowania mają istotny 
wpływ na zachowania żywieniowe.

2. Sposób żywienia określany jako dieta śródziemnomorska ma wpływ na odży-
wianie badanych. Osoby odżywiające się produktami tworzącymi dietę śródziemno-
morską były mniej otyłe.

3. Elementem mającym wpływ na stan odżywianie była również deklarowana 
aktywność fi zyczna badanych mieszkańców Grecji.

M .  S c h l e g e l - Z a w a d z k a ,  M .  D a r ł a k ,  J .  Ż w i r s k a

THE COMPARISON OF EATING HABITS BETWEEN SELECTED 
ADULT GROUPS IN GREECE AND POLAND

S u m m a r y

The aim of the study was to compare dietary habits between groups of adult Greeks and Poles using the 
same questionnaire taking into account recommendations of the Mediterranean Diet. The investigations 
were carried out in Greece and Poland in 2007/2008. The case control study comprised 45 adult Greeks 
(20 men and 25 women) aged 42.4+15.7 with a similar (in respect of age and gender) group of adult Poles 
aged 42.6+16.2 years. The authors’ questionnaire (in Greek and Polish) contained questions on: eating ha-
bits, the level of physical activity and nutritional status. Results confi rmed that that the Greeks consumed 
most frequently food products included in the Mediterranean diet (wholemeal bread, cereals, pasta, rice, 
ripening cheeses, seafood, poultry, vegetables, legumes, nuts). The Polish diet contained such products as: 
white bread, bacon, butter, lard, sugar, sweets. Poles consumed less of the food products which are basic 
components of the Mediterranean diet than the Greeks. The Greeks reported more physical activity than 
Poles and they were also less overweight or obese (Body Mass Index above 24.9 kg/m2: 44.4% of Greeks, 

Ryc. 1. Stan odżywienia badanych Greków i Polaków. Wartość wskaźnika otyłości BMI (Body Mass In-
dex): niedowaga – < 20 kg/m2; prawidłowo – 20–24,9 kg/m2; nadwaga – 25–29,9 kg/m2; I stopień otyłości 
– 30–34,9 kg/m2; II stopień otyłości – 35–39,9 kg/m2.
Fig. 1. Nutritional status of Greeks and Poles examined. The value of BMI (Body Mass Index): unde-
rweight – < 20 kg/m2; normal – 20–24,9 kg/m2; overweight – 25–29,9 kg/m2; I obesity – 30–34,9 kg/m2; 
II obesity – 35–39,9 kg/m2.
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55.6% of Poles).The study revealed that the place of residence and, consequently, cultural conditions have 
a major infl uence on the results of the comparison between these two groups; persons consuming Mediter-
ranean diet and more physically active (Greeks) were less overweight or obese than Poles.
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