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Według Polskiego Zl',tęku Producen-
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składrlików. In.in. witarnin i rnirrerałów.
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'_,'z i Pt'zetrł'orów Zbożorrych. opierają

'

z ktlnstulcntanli nt.lrt.
spożywczyc|r i clożynek.

.1 .P,11(1l1riacll

_]../.1i tar'uór'v

-.,'::zrlrr arle są także specjaIne szkole nia

_ - \Jrr),
-

rtrrIkrl departarnentu pronlocj
..rikacji w rlinisterstwie rolnic-

i

:.r, Szczykutowicz powiedzia-

' 'l*cc powstaje coraz więcej
i.iatyw ma.jących na celu

c-j. polskiej. tradycyjnej
'-()lllniała też o reSorto_

r

' 'zlraj Dobrą Zywność.

.l
'

.l:-

.

środków - 1,5 mln

Jl1tów chce posiadać
.

"
:

dodała. Poinrr'edług przepro_

:]istefstwo badań,

"'
:-tlk. ]-{ :: _ ] :. :-

./::]:.

t'rztgląd Zb,'z,,r -\l r :ra.
st\cleń:llI.]

3 porcje,rdzieri

Szrva.icaria

3

H ol

andia

prelcro\ itnc

dzień

Wielka
Brylania

prcf'eros itnc

porcje/dzieri

"^hleb:

2 porcje

5-7 porcji

pre

Dania.
Szwecja.

rorv

a rr

e

5-7 porcji

2-3 porcje

6 porcji/2000 kcal

pIZynaJn]nlęJ
połowa 3 porcjc*

Singaput

IJSA

f'e

75 9/2400 kcal
lub 62 9/2000 kcal

Norwegia

dla kobiet: 4r)

Austmlia

porcj i,
dla nężczyztl'.

pref'erorvane

6-8 porcji

przynąnlnIc.l
połowa

ó-l2 porcji

( ł nada

)olskr

5

porcji

pret'erowane

1xlt'jo ptllt'inną zultieruć v skludzie nlin.
sutut<iw : Lulalo :ituttu

o jeśliZostaną poddane zabiegorn llrb/i
_ które nie
powodLrją usunięcia częścimasy ziarna
składrrików pokarmowych, ile znajduje się
w srlrowcu.
osobie dorosłej 3 kromki chleba Źytniego
pełnoziarnistego dostarczaj ą (w y, zalecanej do spożycia dziennej ilości składników):
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Kraj

produkty zawierają:
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Pełnoziarniste (inaczej całoziarnowe)

tti''v Roślin Zbożolr'ych. powodenr spadku
.pożycia chleba są także rosnące ceny pie.Zywa oraz coraz niŻsza 1ego jakość.Polacy
spożywają także niervielkie ilości zdrowego
1licczywa całoziarnowego. produkcja tych
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z całego ziarna oraz' jako podstawor,r'y.
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całoziarnowych (patrz zdjęcie tych zna_
ków) z zalecenielll by spożywać 4ti g
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oznakowanie wprorł'adzili rólr nieŹ krajowi producenci produktólr zbożori'ych co
ułatwiłoby konsumentotrl ich śu'iadorly
wybór.
Oprctcot'r

a n ie : Ro

nt n Ju rgtt
u

JJ

