
jest elementem prowadzonej od 2014 roku kampanii 
Carrefour „Z  miłości do Zdrowia”. Jej celem jest 
promocja zdrowego i  świadomego stylu życia. Firma 
wspiera swoich klientów, pracowników oraz wszystkich 
Polaków w  dokonywaniu odpowiednich wyborów 
żywieniowych i  w  podnoszeniu poziomu świadomości 
na temat zdrowego żywienia. Działania te są realizowane 
poprzez zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego 
czasu oraz prowadzenie programów edukacyjnych. 

Carrefour Polska ułatwia Polakom prowadzenie 
zdrowego stylu życia stale rozwijając asortyment 
zdrowych produktów oraz sprzętu sportowego. We 
wszystkich formatach sklepów klienci mogą znaleźć 
produkty bezglutenowe, dietetyczne, dla diabetyków, 
sojowe, bio i ekologiczne, a także bogaty wybór owoców 
i warzyw.

Program „ABC Zdrowego Żywienia”

Ogólnopolski program edukacyjny

„ABC Zdrowego 
Żywienia”
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Cel programu
„ABC Zdrowego Żywienia” to program edukacyjny, 
którego celem jest podniesienie świadomości 
żywieniowej wśród dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym.

Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby społeczne, bowiem jak wynika z badań poziom 
wiedzy żywieniowej Polaków wciąż pozostaje niewystarczający. Konieczność prowa-
dzenia działań edukacyjnych w  tym zakresie wynika z  faktu, że co trzeci konsument 
w Polsce ma nadwagę 1 , a jednocześnie dla 70% ważny jest pozytywny wpływ żywności 
na zdrowie 2 .

Program jest realizowany ze środków Fundacji Carrefour, we współpracy z Wydziałem 
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Stanowi on jeden z elementów kampanii „Z miłości do Zdrowia”, którą 
Carrefour Polska zapoczątkował w  2014 roku. Jej celem jest edukacja społeczeństwa 
w zakresie prawidłowego odżywiania, zachęcanie do uprawiania sportu oraz ofero-
wanie klientom sklepów sieci Carrefour produktów ekologicznych, bezglutenowych, 
wegetariańskich i niskokalorycznych.

II edycja
„ABC Zdrowego 
Żywienia”
Program „ABC Zdrowego Żywienia” jest realizowany od 2015 roku. Pierwsza edycja, 
w  ramach której przeprowadzono 240 warsztatów, skierowana była do dzieci i  osób 
starszych. Jej rezultaty, a zwłaszcza wyraźny wzrost świadomości żywieniowej uczest-
ników warsztatów, potwierdziły potrzebę kontynuacji działań edukacyjnych dla ugrun-
towania uzyskanych efektów.

Druga edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia”, tak jak poprzednia, została przy-
gotowana przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. W zajęciach 
edukacyjnych, pod nazwą „ABC Żywienia Dzieci” weźmie udział około 1000 dzieci 
i młodzieży, w tym co najmniej 35% wywodzących się ze środowisk o trudnej sy-
tuacji materialnej.

dla 70% 
Polaków ważny 
jest pozytywny 

wpływ żywności 
na zdrowie

134 760 € 
– grant na program 
od Fundacji 
Carrefour

Uczestnicy warsztatów 
dowiedzą się, co jeść, by 
być zdrowym i aktywnym, 
jaka jest rola zmysłów 
w wyborze produktów 
żywnościowych oraz w jaki 
sposób przygotować zdrowe 
i smaczne potrawy.

Czy wiesz że...?
Im wcześniej wykształcą się prawidłowe 
nawyki żywieniowe – tym większe mamy 
szanse na zdrowe życie przez długie lata.

1 Raport firmy Nielsen „We Are What We Eat” (2015) na zlecenie Grupy Carrefour
2 Raport TNS na zlecenie Carrefour Polska „Stosunek mieszkańców dużych miast
do żywienia i specjalnych produktów spożywczych” (2014)
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I edycja w liczbach
I  edycja programu edukacyjnego „ABC Zdrowego Żywienia” została zrealizowana 
w 2015 roku, a jej odbiorcami były dzieci oraz seniorzy. Cykl warsztatów obejmował 
5  bloków tematycznych: żywieniowy, dietetyczny, sensoryczno-konsumencki, higie-
niczny i kulinarny, a dla każdej z grup przygotowano odrębne scenariusze zajęć. Wyniki 
zrealizowanych na wstępie badań ujawniły niedostateczną znajomość zasad prawidło-
wego żywienia wśród uczestników.

Po zakończonych warsztatach

wśród 80% uczestników 
odnotowano lepsze rezultaty 
w testach wiedzy dotyczących żywności 
i żywienia niż na początku zajęć.

Działania w regionach 
II edycja „ABC Zdrowego Żywienia” odbędzie się  
w 8 miastach Polski.

Partnerzy naukowi:
•  Kraków: Wydział Technologii Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet 

Rolniczy w Krakowie
•  Wrocław: Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu
•  Trójmiasto: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Usług i Handlu, 

Akademia Morska w Gdyni
•  Olsztyn: Wydział Nauki o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
•  Lublin: Wydział Nauki o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie
•  Białystok: Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
•  Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Filia w Białej Podlaskiej, 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

W warsztatach wezmą udział dzieci ze szkół podstawowych, świetlic oraz domów 
dziecka

Wydział Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji, 
Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie zaprosił 
do współpracy siedem 
ośrodków naukowych z całej 
Polski. Pracownicy naukowi 
SGGW będą koordynować 
proces organizacji zajęć 
w poszczególnych miastach. 

Najważniejsze 
liczby I edycji:

720 
godzin zajęć

823 
uczestników 
(dzieci i seniorów)

70 
ekspertów

8 
miast

7 
uniwersytetów

TRÓJMIASTO

OLSZTYN

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

LUBLIN

BIAŁA
PODLASKA

 

KRAKÓW

WROCŁAW
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8 zasad żywienia 
dziecka w wieku 
szkolnym (6-12 lat)

Zalecana liczba posiłków  
dla dziecka to 4-5 dziennie
Powinny one być urozmaicone  
pod względem produktów,  
barwy, konsystencji,  
smaku i zapachu.

6.  Witaminy z owoców i warzyw
Owoce i warzywa powinny być w każdym posiłku dziecka. Najlepiej jeść je na surowo, 
ale gdy dziecko traci mleczne zęby i ma trudności z gryzieniem, można je podawać w su-
rówkach, sałatkach, musach czy pokrojone w małe cząstki.

7.  Ograniczenie tłuszczu, cukrów i soli
Nadmierne ich spożycie prowadzi do występowania m.in. otyłości, cukrzycy typu 2, 
chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów. Należy ograniczać głównie tłuszcze 
o  konsystencji stałej. Część dodawanej do posiłków soli kuchennej należy zastąpić 
przyprawami ziołowymi. 

8.  Woda/napoje
Dzieci powinny pić dużo wody niegazowanej, mogą pić też słabą herbatę, herbat-
ki z  suszów owocowych czy soki warzywne. Należy pamiętać, że zapotrzebowanie 
na wodę rośnie wraz ze wzrostem aktywności fizycznej i temperatury otoczenia.

3.  Energia z węglowodanów do nauki
Podstawowym źródłem energii dla dziecka powinny być węglowodany złożone. Dziecko 
powinno spożyć 5-6 porcji produktów zbożowych. Najlepiej, aby jak najwięcej z nich 
było z pełnego przemiału (chleb razowy, makaron razowy).
 

4.  Wapń dla zdrowych kości
Dla prawidłowej mineralizacji kości dziecko powinno spożywać dziennie 3-4  porcje 
mleka (1,5-2% tł.) lub jego przetworów, tj. jogurt, kefir, maślanka, sery o niskiej zawar-
tości tłuszczu.

5.  Mięso i przetwory mięsne
To doskonałe źródło pełnowartościowego białka i dobrze przyswajalnego żelaza. 
Należy wybierać chude mięso i wędliny. Można je zastąpić rybami, jajami kurzymi lub na-
sionami roślin strączkowych.

Produkty polecane 
dla dzieci w wieku 
szkolnym:
• Produkty zbożowe 

z pełnego przemiału 
(pieczywo, makarony, 
kasze, płatki zbożowe)

• Mleko i jego przetwory 
( jogurty, kefiry, maślanki, 
sery twarogowe)

• Chude mięso i wędliny 
(kurczak, indyk, wołowina, 
cielęcina)

• Ryby
• Nasiona roślin 

strączkowych (fasola, soja, 
groch, soczewica, bób)

• Warzywa i owoce
• Orzechy, pestki dyni, 

pestki słonecznika
• Woda niegazowana, słaba 

 herbata, herbata 
owocowa, soki warzywne, 
napoje mleczne

1. Przed szkołą
Śniadanie to obowiązkowy 
punkt jadłospisu. Zbyt długa 
przerwa między posiłkami 
obniża poziom glukozy we 
krwi, co skutkuje osłabieniem 
fizycznym i umysłowym, 
spadkiem koncentracji 
i osłabieniem zdolności 
uczenia się.

2. W szkole
Dziecko powinno mieć 
zapewnione 1-2  posiłki 
do spożycia w szkole. Jeśli 
dziecko je obiad w szkolnej 
stołówce, należy przeczytać 
jadłospis i zadbać o to, żeby 
nie podawać tych samych 
produktów w domu.

Opracowała: mgr inż. Agnieszka 
Woźniak, Katedra Żywienia 
Człowieka, Wydział Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, 
Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie
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