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ŻYWNOŚĆ DLA DZIECI – PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY 

Streszczenie. Celem pracy było przedstawienie zasad oceny żywności przeznaczonej dla naj-
młodszych dzieci według obowiązujących w Instytucie Matki i Dziecka standardów. Produkty 
żywnościowe rekomendowane dla dzieci powinny spełniać kryteria żywności wysokiej jakości 
(kontrolowany surowiec i proces produkcji, odpowiednia wartość odżywcza, bardzo dobra jakość 
zdrowotna). Opiniowanie żywności dla dzieci powinno być prowadzone w ośrodkach pediatrycz-
nych zajmujących się problematyką żywieniową. 
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W zaleceniach dotyczących żywienia niemowląt i dzieci zwraca się szczególną 
uwagę na prawidłowy dobór żywności w ich diecie (DOBRZAŃSKA i IN. 2008, EUROPEAN 
NETWORK... 2006, KSIĄŻYK i WEKER 2007, WEKER i WIĘCH 2005, 2008). Zgodne  
z wytycznymi FAO/WHO w żywieniu dzieci należy wykorzystywać żywność wysokiej 
jakości, naturalną, mało przetworzoną, najlepiej pochodzącą z kontrolowanych upraw 
i/lub hodowli, bądź gotowe przetwory produkowane dla niemowląt i małych dzieci 
określane jako środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (WHO... 
2003). Środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia muszą spełniać 
określone prawem żywnościowym rygorystyczne wymagania dotyczące składu, warto-
ści odżywczej i jakości zdrowotnej (USTAWA... 2006, DYREKTYWA... 2006 a, b, ROZPO-
RZĄDZENIE... 2007, 2008 b). Inne produkty spożywcze znajdujące się w obrocie rynko-
wym podlegają bardziej liberalnym przepisom prawa żywnościowego (USTAWA... 
2006). Różnice między produktami dla niemowląt i małych dzieci a żywnością dla 
dorosłych dotyczą przede wszystkim składu ilościowo-jakościowego, procesu wytwa-
rzania, opakowania i znakowania produktów (USTAWA... 2006, WEKER i IN. 2001). 

Celem pracy było przedstawienie zasad dotyczących oceny żywności przeznaczonej 
dla najmłodszych dzieci według obowiązujących w Instytucie Matki i Dziecka standar-
dów oraz opinii wydanych w latach 1999-2009 przez Instytut Matki i Dziecka o zgod-
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ności produktów żywnościowych z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi żywienia 
dzieci w wieku 1-6 lat. 

Opiniowanie produktów żywnościowych dla najmłodszych dzieci jest prowadzone 
w Instytucie Matki i Dziecka przez zespół medyczno-żywieniowy. 

W opracowywaniu założeń dotyczących oceny żywności przeznaczonej dla nie-
mowląt i dzieci uwzględniono następujące elementy: 

1) bardzo duże zapotrzebowanie dzieci na składniki odżywcze, co wynika ze specy-
fiki wieku rozwojowego, charakteryzującego się m.in. dynamicznym rozwojem 
tkanek, niedojrzałością przewodu pokarmowego i układu moczowego, słabo wy-
kształconymi mechanizmami odtruwania, 

2) skład i spożycie pokarmu naturalnego jako fizjologiczny wzorzec zapotrzebowa-
nia na energię i składniki odżywcze u niemowląt (EUROPEAN NETWORK... 2006, 
NORMY ŻYWIENIA... 2008), 

3) skład preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz skład in-
nych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (ROZPO-

RZĄDZENIE... 2007, 2008 b), 
4) uwarunkowania kulturowo-społeczne, w tym zwyczaje żywieniowe oraz tradycje. 

W odniesieniu do przyjętych założeń ustalono następujące kryteria oceny żywności 
dla dzieci: 

– właściwy dobór i jakość surowców wykorzystywanych w procesie produkcji 
(NARODOWY PROGRAM... 2006, STRATEGIA... 2006), 

– minimalna obecność dozwolonych substancji dodatkowych, w tym pomocniczych 
(USTAWA... 2006, ROZPORZĄDZENIE... 2008 a), 

– wartość odżywcza odpowiadająca obowiązującym normom żywieniowym dla 
dzieci (DOBRZAŃSKA i IN. 2008, EUROPEAN NETWORK... 2006, NORMY ŻYWIE-

NIA... 2008, KSIĄŻYK i WEKER 2007), 
– profil zdrowotny produktu, 
– wiarygodność producenta / bezpieczeństwo produkcji / systemy zabezpieczające 

odpowiednią jakość produktu finalnego. 

Skład gotowych przetworów przeznaczonych dla najmłodszych dzieci jest opraco-
wywany na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia ujętych w Kodeksie 
żywnościowym (REPORT... 2008) oraz na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej, na 
które mają wpływ opinie komitetu ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA). Rolą EFSA jest dostarczanie niezależnych opinii naukowych dla 
zarządzających ryzykiem w Europie, dotyczących aspektów zdrowia i dobrostanu zwie-
rząt oraz bezpieczeństwa żywności, włączając w to choroby odzwierzęce. Skład produk-
tów dla dzieci odnosi się także do norm dziennego spożycia dla populacji polskiej oraz 
do wyników badań stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci w Polsce. 

Oprócz środków spożywczych z grupy specjalnego żywieniowego przeznaczenia  
w dietach dzieci należy wykorzystywać również inne produkty wysokiej jakości. Su-
rowce do produkcji takiej żywności muszą pochodzić z upraw i/lub hodowli kontrolo-
wanych i odpowiadać wymogom dla surowców najlepszych. W recepturze produktów 
ogranicza się do niezbędnego minimum substancje dodatkowe, w tym pomocnicze,  
a także dodatek składników takich, jak sól, sacharoza, tłuszcze nasycone. Pożądana jest 
także tzw. wartość dodana w produkcie. W przetworach mlecznych może to być zwięk-
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szona zawartość wapnia, większa ilość witaminy D, w produktach zbożowych – doda-
tek witamin z grupy B i soli żelaza, w sokach i przecierach owocowych – dodatek wi-
taminy C. 

Badania dotyczące oceny jakości zdrowotnej produktów przeznaczonych dla nie-
mowląt i dzieci obejmują oznaczenie poziomu zanieczyszczeń pestycydami, azotanami  
i azotynami, niektórymi metalami szkodliwymi dla zdrowia (ołów, kadm, rtęć), ozna-
czenie zawartości substancji niekorzystnych, np. izomerów trans kwasów tłuszczo-
wych, akrylamidów, a także oznaczenie czystości mikrobiologicznej. Zanieczyszczenia 
chemiczne i mikrobiologiczne nie mogą przekraczać poziomów podanych w przepisach 
prawa żywnościowego bądź ustalonych przez kompetentne jednostki służby zdrowia, 
np. Państwowy Zakład Higieny (USTAWA... 2006, ROZPORZĄDZENIE... 2007, 2008 b). 

Żywność przeznaczoną dla dzieci opiniuje się według określonych procedur. Opra-
cowanie opinii dla produktu żywnościowego z przeznaczeniem dla niemowląt i dzieci 
wiąże się z oceną sensoryczną produktu w skali punktowej, oceną składu ilościowo- 
-jakościowego w odniesieniu do norm i przepisów prawnych, oceną wartości odżyw-
czej, oceną jakości zdrowotnej, w tym: czystości mikrobiologicznej, pozostałości zanie-
czyszczeń i obecności substancji niekorzystnych, oceną opakowania i informacji żywie-
niowej na opakowaniu oraz oceną systemów zabezpieczających jakość produkcji i pro-
duktu gotowego.  

W ramach opinii konsultacyjnej opracowywane jest uzasadnienie na temat tzw. war-
tości dodanej będące podstawą rekomendacji produktu przez ośrodek oceniający. 

W tabeli 1 przedstawiono wykaz opinii przygotowanych w Instytucie Matki  
i Dziecka w latach 1999-2009 o produktach spożywczych dla dzieci oraz uzasadnienie 
ich rekomendacji. 

Tabela 1. Zestawienie opinii przygotowanych w Instytucie Matki i Dziecka (w latach 1999-2009) 
dotyczących produktów spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i dzieci 
Table 1. The list of opinions on food products for infant and young children assessed by Institute 
of Mother and Child in years 1999-2009 

Lp. Grupa ocenianych produktów 
Liczba 
opinii 

Uzasadnienie rekomendacji 

1 2 3 4 

1. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, w tym: 

78 
 

preparaty do początkowego żywienia nie-
mowląt 

11 Skład zgodny z wymaganiami wobec produktu 
bezpiecznego dla dzieci, określonymi w aktu-
alnych przepisach prawa żywnościowego preparaty do dalszego żywienia niemowląt 9 

produkty zbożowe 11 

żywność uzupełniająca inna niż produkty 
zbożowe 

47 

2. Suplementy diety dla dzieci 49 Skład ilościowo-jakościowy oraz dawkowanie 
preparatów zgodne z aktualnym badaniami  
i dostępną wiedzą 



 
Weker H., Więch M., 2009. Żywność dla dzieci – podstawowe kryteria oceny. Nauka Przyr. Technol. 3, 4, #150. 

4 

Tabela 1 – cd. / Table 1 – cont. 

1 2 3 4 

3. Inne środki spożywcze, w tym: 36  

produkty mleczne 7 Produkty wzbogacane w wapń i witaminę D 

produkty zbożowe 10 Produkty wzbogacane w witaminy z grupy B  
i składniki mineralne, korzystny skład frakcji 
tłuszczowej 

przetwory mięsne 6 Selekcjonowany surowiec o zmniejszonej 
zawartości tłuszczu i peklosoli 

soki dla dzieci 4 Produkty wzbogacane w witaminę C 

herbatki dla dzieci 7 Selekcjonowany surowiec 

miód pszczeli 2 Lokalizacja pasiek w regionie ekologicznym 

4. Woda w opakowaniach jednostkowych, w tym: 20  

naturalna woda źródlana 13 Skład zgodny z wymaganiami wobec produktu 
bezpiecznego dla dzieci, określonymi w aktu-
alnych przepisach prawa żywnościowego naturalna woda mineralna 7 

 
Podsumowując, należy stwierdzić, że: 
1) produkty żywnościowe rekomendowane dla dzieci powinny spełniać kryteria 

żywności wysokiej jakości (kontrolowany surowiec i proces produkcji, odpowiednia 
wartość odżywcza, bardzo dobra jakość zdrowotna), 

2) opiniowanie żywności dla dzieci powinno być prowadzone w ośrodkach pedia-
trycznych zajmujących się problematyką żywieniową. 
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FOOD FOR CHILDREN – THE BASIC CRITERIA OF EVALUATION 

Summary. The aim of the study was to present the food assessment criteria for children in regard 
to Institute of Mother and Child recommendations. Food products recommended for children 
should fulfil criteria for assuring high quality (controlled material and high production standard, 
adequate nutritional value and health safety). The assessment of these products ought to be con-
ducted in paediatric centres dealing with nutritional issues. 
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