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Dotyczy:	 opinii	 projektu	 rozporządzenia	 Ministra	 Zdrowia	 w	 sprawie	 grup	 środków	 spożywczych	
przeznaczonych	 do	 sprzedaży	 dzieciom	 i	młodzieży	 w	 jednostkach	 systemu	 oświaty	 oraz	 wymagań	
jakie	muszą	spełniać	środki	spożywcze	stosowane	w	ramach	żywienia	zbiorowego	dzieci	i	młodzieży	w	
tych	jednostkach.	
	
	
Aktywni	 Rodzice	 to	 grupa	 ponad	 4	 tysięcy	 rodziców,	 którzy	 aktywnie	działają	̨ na	 rzecz	 faktycznych	
zmian	w	żywieniu	dzieci	w	żłobkach,	przedszkolach	i	szkołach.	Działamy	nie	tylko	we	Wrocławiu.	Już	
większość	́ dużych	miast	 w	 Polsce	 dołączyło	 do	 naszej	 oddolnej	 inicjatywy	 Rodziców.	Nie	 jesteśmy	
żadną	 grupą	 interesów	 biznesowych,	 politycznych	 czy	 jakichkolwiek	 innych,	 za	 swoje	 działania	 nie	
pobieramy	żadnego	wynagrodzenia.	
Naszym	celem	jest	zdrowe	żywienie	naszych	własnych	dzieci	w	szkołach,	żłobkach	i	przedszkolach.	To	
my	-	rodzice	finansujemy	zakupy	żywności,	na	których	skład	finalnie	nie	mamy	wpływu,	bo	o	jakości	
produktów	w	świetle	nowego	rozporządzenia	zadecydują	̨osoby	pracujące	w	szkolnych	sklepikach	lub	
w	firmach	cateringowych.		
Wbrew	 pozorom	 zdrowe	 jedzenie	 jest	 znacznie	 tańsze	 niż	̇ przetworzone,	 zapakowane	 gotowe	
przekąski.	Produkty	proste,	typu	warzywa	i	owoce	do	chrupania,	woda,	zdrowe	kanapki	-	są	̨znacznie	
tańsze	niż	̇kolorowe,	wygodne,	plastikowe	pseudo-jedzenie.		
Problemem	 nie	 jest	 asortyment,	 tylko	 wysiłek,	 jaki	 trzeba	 włożyć,	 żeby	 się	̨ zmienić.́	 Niektórzy	
podnoszą	̨ też	 argument,	 że	 znikają	 sklepiki	 i	 znikają	 opłaty	 za	 najem	 powierzchni	 szkolnej,	 które	
powiększają	̨ budżet	 szkolny	 na	 atrakcje	 dla	 dzieci.	 Jako	 Rodzice	 uważamy,	 że	 jest	 to	 co	 najmniej	
nieetyczne	 by	 atrakcje	 dla	 naszych	 dzieci	 były	 finansowane	 z	 działalności	 polegającej	 na	 sprzedaży	
naszym	dzieciom	niezdrowych,	szkodliwych	przekąsek	i	sobie	tego	zwyczajnie	nie	życzymy.		
	
Obecnie	obowiązujące	rozporządzenie	z	26	sierpnia		2015	roku	określa	konkretne	wymogi	dotyczące	
asortymentu	w	sklepikach	oraz	jakości	posiłków	serwowanych	w	stołówkach.	
Po	niemal	 roku	 funkcjonowania	nowych	przepisów	w	placówkach	edukacyjnych,	nastąpiła	wyraźna	
poprawa	jakości	żywienia	w	szkołach	i	przedszkolach,	ponieważ	wiele	osób	włożyło	mnóstwo	pracy	i	
energii	w	podniesienie	jakości	odżywiania	w	swoich	placówkach.			
Wrocław	edukuje	 i	działa,	przy	Departamencie	Zdrowia	 i	Spraw	Społecznych	działa	zespół	do	spraw	
zdrowego	 żywienia	 i	 aktywności	 fizycznej,	 którego	 jesteśmy	 członkami.	 Działamy	 wspólnie	 z	 Radą	
Miejską	Wrocławia,	Departamentem	Edukacji	Urzędu	Miejskiego,	Departamentem	Zdrowia	 i	 Spraw	
Społecznych,	Wrocławskim	Centrum	Rozwoju	Społecznego,	który	pilotuje	program	"Szkoła	w	formie".	
Nasze,	 ponad	 3	 letnie	 działania	 zaowocowały	 wprowadzeniem	 obligatoryjnych	 uregulowań	 dla	
wszystkich	wrocławskich	 szkół,	 żłobków	 i	przedszkoli,	 powstały	modelowe	 jadłospisy	dla	 kucharzy	 i	
intendentów,	 wzory	 zapisów	 Specyfikacji	 Istotnych	 Warunków	 Zamówienia	 dla	 placówek	
zamawiających	usługi	cateringowe.		
	
Brakuje	jednak	szeroko	zakrojonych	działań	obejmujących	przede	wszystkim	edukację	społeczeństwa	
w	zakresie	zdrowego	żywienia	 (jak	chociażby	umiejętności	czytania	etykiet	produktów	spożywczych	
ze	zrozumieniem	ich	składu).	
Obecnie	 powszechna	 edukacja	 Polaków	 odbywa	 się	 poprzez	 reklamy	 telewizyjne	 i	 internetowe,	



sponsorowane	 przez	 globalne,	 bardzo	 bogate	 korporacje,	 które	 oferują	 śmieciowe	 jedzenie,	 pełne	
szkodliwych	 składników.	 Nagminnie	 używane	 są	marketingowe	 hasła	 dające	 konsumentom	 złudne	
poczucie	bezpiecznej	 żywności	 –	np.	wysoko	przetworzone	płatki	 śniadaniowe	pokazywane	 są	 jako	
te,	 które	mają	dodatki	witamin,	 zamiast	 znacznych	 ilości	 cukru	 i	 niskiej	wartości	 odżywczej.	 Polacy	
kupują	wzrokiem,	wybierają	 kolorowe,	 plastikowe	 opakowania,	 promocje	w	 supermarketach,	 a	 na	
etykietach	 zamiast	 o	 konserwantach	 i	 zagęstnikach	 wymienionych	 drobnym	 druczkiem,	 czytają	
wielkie	hasła	o	zawartości	wapnia	wzmacniającego	kości.	
	
Planowane	 Rozporządzenie	 powinno	 promować	 prawdziwe,	 uczciwe,	 zdrowe	 produkty,	 eliminując	
jednocześnie	 chciwość	producentów	żywności,	 która	nic	wspólnego	 ze	 zdrowiem,	ani	 z	dbałością	o	
konsumenta	 nie	 ma.	 Planowanego	 Rozporządzenia	 nie	 konsultowano	 z	 ekspertami	 do	 spraw	
żywienia	 i	 promocji	 zdrowia	 oraz	 organizacjami,	 które	 zajmują	 się	 zwiększaniem	 świadomości	 i	
poprawą	jakości	żywienia.	
	
Odnosimy	 wrażenie,	 że	 planowane	 Rozporządzenie	 powstało	 pod	 wpływem	 nacisku	 różnych	
środowisk	biznesowych,	 i	 jest	działaniem	na	szkodę	Państwa.	Wprowadzenie	 tych	składników	diety	
dzieci,	 które	 zostały	 wyeliminowane	 przez	 obecne	 Rozporządzenie,	 jest	 zaprzeczeniem	 dbałości	 o	
zdrowie	dzieci,	jest	pozwoleniem	Ministra	Zdrowia,	aby	nasze	dzieci	jadły	niezdrowo,	szkodliwie,	bez	
kontroli	 jakości	 produktów,	 bez	 kontroli	 osób	 za	 to	 odpowiedzialnych,	 bez	 konsekwencji	 dla	 osób,	
które	 planowanych	 przepisów	 nie	 będą	 przestrzegać.	 Zezwolenie,	 aby	 dzieci	 w	 sklepikach,	 w	
placówkach	 gotujących	 oraz	 obsługiwanych	 przez	 catering,	 mogły	 jeść	 nielimitowane	 ilości	 cukru,	
soli,	 tłuszczu	 dziennie,	 mogły	 jeść	 konserwanty,	 mięso	 oddzielane	 mechanicznie,	 pić	 napoje	
gazowane,	mleka	smakowe	z	kancerogennymi	dodatkami	nie	jest	wyrazem	dbałości	Ministra	Zdrowia	
o	dobro	przyszłych	pokoleń	Polaków!	
	
Konsekwencje	 takiego	 żywienia	 budżet	 i	 społeczeństwo	 Polski	 odczuwa	 już	 dziś	 -	 koszty	 zaledwie	
dwóch	 chorób	 żywieniowo-zależnych	 (nadciśnienie	 i	 choroby	 serca)	 wynoszą	 w	 Polsce	 50	 mld	 zł	
rocznie	i	każdego	roku	rosną.	Można	przewidywać,	że	jeśli	się	nic	nie	zmieni	to	w	ciągu	najbliższych	
lat	poziomem	otyłości	wśród	dzieci	i	dorosłych	dogonimy	USA,	czego	nasze	państwo	nie	jest	w	stanie	
udźwignąć	ekonomicznie.	
	
W	uzasadnieniu	czytamy,	że	głównym	celem	nowego	rozporządzenia	jest	poszerzenie	asortymentu	w	
sklepikach.	 W	 naszej	 ocenie	 głównym	 celem	 powinny	 być:	 troska	 o	 zdrowie	 dzieci	 oraz	 poprawa	
sytuacji	 zdrowotnej	 społeczeństwa.	 Zmiana	 ta	 krzywdzi	 również	 producentów	 oraz	 dystrybutorów	
żywności,	którzy	dostosowali	swoje	produkty	do	wymogów	rozporządzenia	z	2015r.,	tak,	aby	służyły	
one	zdrowiu.	
	
	
KOMENTARZ	DO	PROJEKTU	ROZPORZĄDZENIA:	
	
GRUPY	ŚRODKÓW	SPOŻYWCZYCH	PRZEZNACZONYCH	DO	SPRZEDAŻY	DZIECIOM	I	MŁODZIEŻY	W	
JEDNOSTKACJ	OŚWIATY:	
	
Brak	ograniczeń	dotyczących:	
	
− pieczywa,	w	zakresie:	rodzaju	i	jakości,	zawartości	dodatków	do	żywności	(w	tym		polepszaczy,	

barwinków,	konserwantów)	niezalecanych	w	żywieniu	dzieci	i	młodzieży;		
− kanapek,	w	zakresie:	jakości	tłuszczów	do	smarowania	pieczywa,	zawartości	tłuszczu	oraz	składu	

serów	i	wędlin,	jakości	i	składu	produktów	mięsnych	(w	tym	min.	zawartości	mięsa,	braku	zakazu	
stosowania	MOM),	dodatku	sosów	wysoko	przetworzonych,	dodatku	warzyw	konserwowanych	
octem	spirytusowym;	

− pieczywa	półcukierniczego	i	cukierniczego,	w	zakresie:	jakości	i	rodzaju	użytej	do	wypieku	mąki,	
jakości	tłuszczów-	brak	eliminacji	tłuszczu	palmowego,	najniżej	jakości	tłuszczów	cukierniczych,	
zawartości	dodatków	do	żywności	(w	tym		polepszaczy,	barwników),	dodatku	substancji	
słodzących;	



− stosowania	przetworów	mięsnych	takich	jak:	pasztety,	mielonki,	wędliny	konserwowe,	niskiej	
jakości	wyroby	wędliniarskie,	w	zakresie:	ilości	tłuszczu,	zagęstników,	konserwantów,	soli;		

− sałatek	i	surówek,	w	zakresie:	jakości	i	składu	serów,	jakości	i	składu	produktów	mięsnych	(w	tym	
min.	zawartości	mięsa),	dodatku	sosów	wysoko	przetworzonych,	dodatku	warzyw	
konserwowanych	octem	spirytusowym,	jakości	oleju;	

− produktów	mlecznych,	w	zakresie:	zawartości	dodatków	do	żywności	(w	tym		barwników,	
konserwantów)	niezalecanych	w	żywieniu	dzieci	i	młodzieży,	dodatku	substancji	słodzących;	

− zbożowych	produktów	śniadaniowych	oraz	innych	produktów	zbożowych,	w	zakresie:	zawartości	
dodatków	do	żywności	(w	tym		polepszaczy,	barwinków,	konserwantów)	niezalecanych	w	
żywieniu	dzieci	i	młodzieży,	dodatku	cukru	i	substancji	słodzących;	

− warzyw	i	owoców,	w	zakresie:	wykluczenia	przetworów	z	zawartością	cukru,	substancji	
słodzących,	soli	i	octu	spirytusowego;	

− suszonych	warzyw	i	owoców,	orzechów	oraz	nasion,	w	zakresie:	dodatku	soli,	cukru,	substancji	
słodzących,	polew	cukierniczych,	smakowej		panierki,	szkodliwych	konserwantów;	

− przecierów,	musów	owocowych,	warzywnych	oraz	owocowo-warzywnych,	w	zakresie:	dodatku	
cukru	i	substancji	słodzących;	

− bezcukrowych	gum,	w	zakresie:	składu	tych	produktów	oraz	wykorzystania	substancji	słodzących	
zdefiniowanych	w	rozporządzeniu	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(WE)	nr	1333/2008	z	dnia	16	
grudnia	2008	r.	w	sprawie	dodatków	do	żywności;	

− brak	nakazu,	aby	w	asortymencie	kanapek	była	część	pieczywa	pełnoziarnistego	(np.	>	50%);	
− w	punktach,	w	których	jest	mowa	o	substancjach	słodzących	zdefiniowanych	w	rozporządzeniu	

Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(WE)	nr	1333/2008	z	dnia	16	grudnia	2008	r.	w	sprawie	
dodatków	do	żywności	–	należy	wykluczyć	również		dodatek	przemysłowo	wytwarzanych	
syropów,	w	tym	syropu	glukozowo-fruktozowego,	syropu	glukozowego,	syropu	fruktozowego,	
syropu	skrobiowego,	syropu	cukru	inwertowanego,	które	we	wspomnianym	rozporządzeniu	nie	są	
jednoznacznie	wymienione,	a	są	najczęściej	używanymi	substancjami	słodzącymi,	nie	
pozostającymi	bez	negatywnego	znaczenia	dla	zdrowia	konsumentów;	

− niezrozumiały	zapis	w	§	1,	pkt.	1	ust.	19	dotyczący	napojów	i	czekolady	gorzkiej	o	zawartości	min.	
70%	miazgi	kakaowej	–	czy	są	dopuszczone	do	sprzedaży?;	

− zawartości	soli,	cukru	i	tłuszczu	w	produktach	sprzedawanych	na	terenie	placówek	edukacyjnych	
jest	zdecydowanie	zawyżona	i	nie	prowadzi	do	kształtowania	zdrowych	nawyków	żywieniowych	
oraz	profilaktyki	chorób	metabolicznych.		

	
Wg	wskazań	WHO	całodzienna	dieta	dorosłego	człowieka	nie	powinna	przekraczać	5	g	soli,	przy	czym	
normy	spożycia	dla	dzieci	i	młodzieży	są	niższe	niż	dla	dorosłych	i	mieszczą	się	w	przedziale	od	1,9	g	
do	najwyżej	3,75	g	na	osobę	dziennie	w	zależności	od	wieku	i	zapotrzebowania	energetycznego.	1	g	
soli	w	100	g	produktu	to	połowa	całodziennego	zapotrzebowania.		
	
Ponadto	dziecko	nie	powinno	w	 ciągu	dnia	 spożywać	więcej	 niż	 4	 łyżeczki	 cukru	 (ok.	 20	 g).	 15	 g	
cukru	(¾	dziennej	dawki	dla	dziecka)	w	100	g	produktu,	czyli	15%	tego	produktu	stanowić	będzie	
czysty	 cukier.	 Dla	 przykładu	 w	 szklance	 (250	 ml)	 jogurtu	 smakowego	 rozporządzenie	 dopuszcza	
zawartość	aż		7,5	łyżeczek	cukru.		
	
− w	punkcie	dotyczącym	napojów	przygotowywanych	na	miejscu	zawyżona	zawartość	cukru:	2	

łyżeczki	cukru	na	250	ml	gotowego	produktu,	
− poszerzenie	dotychczasowej	oferty	żywieniowej	sklepików	szkolnych	o	dowolne	produkty	

spełniające	określone	kryteria	zawartości	cukrów,	tłuszczu	oraz	soli	–	ze	względu	na	zawyżenie	
kryteriów,	nieograniczony	asortyment	produktów	oraz	niską	świadomość	żywieniową	ajentów	
sklepików	szkolnych,	doprowadzi	do	dokonywania	nieprawidłowych	wyborów.	

	
	

Znaczne	 obniżenie	 kryteriów	 dotyczących	 produktów	 sprzedawanych	 na	 terenie	 placówek	
oświatowych	spowoduje	sprzedaż	na	terenie	szkoły:	
	



− kanapek	z	pieczywa		z	polepszaczami,	barwnikami,	konserwantami	posmarowanych	
najniższej	jakości	margaryną	z	produktem	seropodobnym	oraz	wędliną	z	MOM	(najniższej	
jakości	mięso	oddzielane	mechanicznie	od	kości),	gotowym	sosem	z	wysoką	zawartością	soli,	
cukrów	i	dodatków	niewskazanych	w	żywieniu	dzieci,	

− kanapek	na	ciepło,	czyli	gotowych	zapiekanek	z	produktem	seropodobnym,	bułek	z	parówką,	
czy	innymi	produktem	mięsnymi	niskiej	jakości,	

− deserów	mlecznych	i	jogurtów	smakowych	ogólnodostępnych	na	rynku,	ponieważ	prawie	
wszystkie	spełniają	normy	projektu	rozporządzenia	(7,5	łyżeczki	cukru	na	szklankę	(250	ml)	
produktu),	

− orzechów	i	owoców	suszonych	w	polewach	cukierniczych,	słonych	panierkach,	z	wysoką	
zawartością	cukru,	substancji	słodzących	oraz	soli	

	
	
Nie	możemy	się	zgodzić	z	treścią	uzasadnienia	do	planowanego	Rozporządzenia,	które	wskazuje,	że	
„Brak	zdefiniowanych	kryteriów	dla	(…)	środków	spożywczych	stwarza	możliwość	samodzielnej	oceny	
wartości	 odżywczej	 katalogu	 produktów	 zbożowych,	 a	 tym	 samym	 kształtowania	 świadomych	
wyborów	żywieniowych.“		
To	my	dorośli	 -	Rodzice,	Kucharze,	Dyrektorzy	Szkół	 i	Przedszkoli,	 jesteśmy	odpowiedzialni	za	to,	co	
jedzą	 dzieci.	 W	 świetle	 proponowanego	 rozporządzenia	 tę	 rolę	 przejmą	 producenci	 żywności,	
specjaliści	 od	marketingu,	 a	więc	 proponowane	 zapisy	 zarówno	wprowadzą	 „śmieciowe	 jedzenie	 z	
powrotem”,	a	także	odbiorą	Rodzicom	i	Dyrektorom	możliwość	realnego	wpływu	na	bezpieczeństwo	
i	zdrowie	dzieci.		
	
	
ŚRODKI	SPOŻYWCZE	W	RAMACH	ŻYWIENIA	ZBIOROWEGO	DZIECI	I	MŁODZIEŻY	
	
Zapis	o	treści:	„środki	spożywcze	stosowane	w	ramach	żywienia	zbiorowego	dzieci	i	młodzieży	muszą	
być	 podawane	 zgodnie	 z	 zasadami	 prawidłowego	 żywienia	 dzieci	 i	młodzieży	wynikającymi	 z	 norm	
żywienia”	–		
	-	Taki	zapis	nie	wprowadza	szczegółowych	wymagań	odnoście	żywienia	w	placówkach	edukacyjnych	
gwarantujących	zdrowe	i	racjonalne	żywienie.		
Odwołanie	 się	 tylko	 i	 wyłącznie	 do	 norm	 żywienia	 pozwala	 placówkom	 oświatowym	 na	
wykorzystywanie	w	 żywieniu	dzieci	 koncentratów	przypraw,	 koncentratów	deserów,	 koncentratów	
dań	 gotowych,	 które	 zawierają	 znaczne	 ilości	 dodatków	 do	 żywności	 (glutaminian	 sodu,	 barwniki,	
substancje	 słodzące,	 konserwanty	 itp.).	Koncentraty	bardzo	często	 zawierają	 też	 szkodliwe	 izomery	
trans	 nienasyconych	 kwasów	 tłuszczowych.	 	 Co	 więcej,	 produkty	 takie	 jak:	 galaretki,	 budynie	 czy	
kisiele	 zawierają	w	swoim	składzie	barwniki	 syntetyczne	 (w	 tym	6	barwników	Southampton),	 które	
mogą	mieć	szkodliwy	wpływ	na	aktywność	i	skupienie	uwagi	u	dzieci	(konsekwencje-Rozporządzenie	
(WE)	 1333/2008).	 Rozporządzanie	 z	 dnia	 26	 sierpnia	 2015	 roku	 skutecznie	 eliminuje	 te	 składniki	 z	
jadłospisów	dzieci	i	młodzieży.	
	

W	większości	placówek	oświatowych	kuchnie	funkcjonują	bez	odpowiednio	przygotowanego	
personelu	 pod	 kątem	 dietetyki,	 nie	 posiadają	 komputerów	 i	 odpowiedniego	 oprogramowania	
ułatwiającego	 układnie	 jadłospisów	 zgodnie	 z	 normami,	 odwołanie	 się	 tylko	 i	 wyłącznie	 do	 „norm	
żywienia	w	rozporządzeniu”,	bez	podania	konkretnych	zaleceń	 i	wymogów	dla	poszczególnych	grup	
produktów	spożywczych	będzie	niemożliwe	do	realizacji.	

Zgodnie	 z	 zapisami	 ustawy:	 Art.	 52c	 ust.	 Minister	 do	 spraw	 zdrowia	 określi,	 w	 drodze	
rozporządzenia	wymagania,	jakie	musza	spełniać	środki	spożywcze	stosowane	w	ramach	żywienia	
zbiorowego	dzieci	i	młodzieży	w	jednostkach	systemu	oświaty	uwzględniając	normy	żywienia	dzieci	
i	młodzieży	oraz	mając	na	względzie	wartości	odżywcze	i	zdrowotne	środków	spożywczych.	
Projekt	rozporządzenia	z	dnia	8	kwietnia	2016	roku	nie	realizuje	zapisów	ustawy,	gdyż	nie	określa	
wymagań	 dla	 środków	 spożywczych	 stosowanych	 w	 ramach	 żywienia	 zbiorowego	 dzieci	 i	
młodzieży.		W	zasadzie	każdy	środek	spożywczy	nie	zależnie	od	jego	składu	i	wartości	odżywczych	
może	być	podawany	w	 stołówce	 szkolnej.	 Rozporządzenie	nie	uwzględnia	wartości	 odżywczych	 i	



zdrowotnych	 środków	 spożywczych.	 Nie	 daje	 żadnych	 wytycznych	 dla	 realizatorów	 żywienia	
zbiorowego.	
	
W	Uzasadnieniu	Ministerstwo	odnosi	się	do	Piramidy	Zdrowego	Żywienia	z	roku	2009.	Tymczasem	od	
stycznia	 2016	 roku	 Instytut	 Żywności	 i	 Żywienia	 wprowadził	 nowe	 zalecenia	 w	 postaci	 piramidy	
Zdrowego	Żywienia	wprowadzając	w	niej	istotne	zmiany.		Piramida	jest	graficznym	przedstawieniem	
zaleceń	i	dotyczy	ona	całego	społeczeństwa,	w	tym	również	dzieci	i	młodzieży.	
	
	
Zastanawiający	 jest	 również	 fakt,	 że	 Uzasadnienie	 do	 projektu	 rozporządzenie	 nie	 cytuje	 w	 ogóle	
Norm	żywienia	i	nie	odnosi	się	do	tej	pozycji	literatury,	jednocześnie	czyniąc	z	Norm	żywienia	w	§	2	
projektu	rozporządzenia	podstawę	dla	tworzenia	jadłospisów	szkolnych	i	przedszkolnych.	
	
Obecnie	 obowiązujące	 rozporządzenie	 faktycznie	 dba	 o	 jakość	 posiłków	 serwowanych	 dzieciom	 i	
wystarczyłyby	 delikatne	 modyfikacje,	 lub	 doprecyzowanie	 istniejących	 przepisów,	 wynikające	 np.	
z	rocznego	doświadczenia	we	wprowadzaniu	zmian	w	stołówkach	przedszkolnych	i	szkolnych.	
	
Wyeliminowanie	szczegółowych	zasad	żywienia	zbiorowego	w	placówkach	edukacyjnych	spowoduje	
powrót:	

− produktów	z	wysoką	zawartością	cukru,	tłuszczów,	soli			
− smażenia	–	jako	podstawowego	sposobu	obróbki	termicznej,	
− używania	 produktów	 niskiej	 jakości	 z	 wysoką	 zawartością	 dodatków	 do	 żywności	

(barwników,	konserwantów,	wzmacniaczy	smaków,	polepszaczy)	niewskazanych	w	żywieniu	
dzieci	i	młodzieży,	

− niskiego	wykorzystania	warzyw	i	owoców,	w	tym	sezonowych,	ponieważ	nie	określono	ilości	
minimalnych	warzyw	 oraz	 ilości	minimalnych	 owoców,	 jakie	 powinny	w	 diecie	 dziecka	 być	
uwzględnione	w	każdym	posiłku,	

− niskiego	wykorzystania	kasz	i	produktów	pełnoziarnistych,	
− brak	różnorodności	produktów,	
− używania	 dań	 instant,	 kostek	 rosołowych,	 czy	 innych	 wysoko	 przetworzonych	 produktów	

gotowych,	
− niskiego	 spożycia	 ryb,	 lub	 wprowadzenie	 ryb	 hodowlanych,	 sprowadzanych	 spoza	 UE,	 z	

niekontrolowanym	składem,	zawartością	metali	trujących	i	antybiotyków,	
− wysokiego	 spożycia	 dań	 mącznych	 i	 garmażeryjnych	 (pierogi,	 kopytka,	 naleśniki,	 krokiety,	

kluski	na	parze),	do	których	nie	ma	dodatku	warzywnego,		
− serów	topionych,	produktów	seropodobnych,	
− wędlin,	pasztetów,	parówek	niskiej	jakości	(wyprodukowanych	z	MOM	–	mięsa	oddzielanego	

mechanicznie	od	kości),	
− słodyczy	jako	deseru	do	obiadu,	
− wysokosłodzonych	płatków	śniadaniowych	oraz	kompotów	i	napoi,	
− 	napojów	słodkich	podawanych	do	obiadu.		

	
	
Często	to	rodzice	są	obwiniani	za	złą	dietę	i	złe	nawyki	żywieniowe	swoich	dzieci.	Wiemy	dlaczego:	
W	Polsce	mamy	 już	pierwsze	pokolenie	dorosłych,	którzy	nie	gotują	w	domu,	nie	 jedzą	wspólnych,	
domowych	posiłków	i	wychowują	swoje	dzieci	na	gotowych,	przetworzonych	daniach.	
	
Jeśli	 placówki	 edukacyjne	 nic	 nie	 zrobią,	 jeśli	 rząd	 nie	 dostrzeże	 powagi	 problemu	 -	 za	 chwilę	
będziemy	mieć	kolejne	dorosłe	pokolenie,	które	już	nie	będzie	nawet	wiedzieć,	że	marchewki	rosną	
w	polu,	a	nie	w	supermarkecie	na	półkach.		
	
W	 USA	 już	 3	 pokolenia	 nie	 mają	 podstawowej	 wiedzy	 żywieniowej,	 nie	 uprawiają	 ogródków,	 nie	
gotują,	 nie	 robią	 nawet	 śniadań.	 Korzystają	 na	 tym	 wielkie	 koncerny,	 które	 sprzedają	 tony	
śmieciowego	jedzenia	w	plastikowych	opakowaniach.		



	
Musimy	 powrócić	 do	 korzeni!	 Póki	 jeszcze	 każdy	 z	 nas	 pamięta	 "jak	 gotowała	 babcia".	 Babcia	 do	
rosołu	nie	dodawała	kostki,	ani	granulek,	używała	produktów	sezonowych,	lokalnych.		
Kolejne	pokolenia	tych	wspomnień	już	mieć	nie	będą.		
	
Rozporządzenie	 powinno	 służyć	 zdrowiu	 kolejnych	 pokoleń	 Polaków,	 a	 nie	 zyskom	 kilku	
światowych	 gigantów	 produkujących	 pseudo	 jogurty,	 pseudo	 przekąski,	 przesłodzone	 napoje	 i	
bezcukrowe	gumy	do	żucia.	Tym	bardziej,	 że	 rachunek	ekonomiczny	 jest	prosty:	 zyski	globalnych	
koncernów	trafiają	za	granicę,	a	za	koszty	leczenia	otyłych	Polaków	zapłacimy	my	wszyscy.	
	
Z	wyrazami	szacunku, 	
Emilia	Chmura		
Karolina	Serafin	
Grupa	Aktywni	Rodzice	
Zdrowe	Żywienie	Małych	Wrocławian		
	
We	współpracy	z	rodzicami	z:	
Zdrowe	Żywienie	Małych	Koszalinian		
Zdrowe	Żywienie	Małych	Pomorzan		
Zdrowe	Żywienie	Małych	Kielczan	
Zdrowe	Żywienie	Małych	Szczecinian		
Zdrowe	Żywienie	Młodych	Warszawiaków		
Zdrowe	Żywienie	Małych	Lubonian 	
Zdrowe	Żywienie	Małych	Ślązaków 	
Zdrowe	Żywienie	Małych	Świętochłowiczan		
Zdrowe	Żywienie	Małych	Podlasian 	
Zdrowe	Żywienie	Małych	Czerniczan	


