
Konferencj a P ZPRZ promuj ąc a spożycie pieczywa całoziarnowego W Polsce

W dniu 13 paŹdziernika ]0l] rtlktt od-
rr'ła się korrferencja Polskiego Zrr ia.zku

Producentów Roślin ZboŻorr r ch Ila te-

inat promocji spożycia 1rrzetr,' ortiri zbo-
Żowych całoziarnowych rr Polscc. \a
konferencji zacytowano dane z artrkirlu
zarnieszczonego w rrr I l/2011 ..PrzeglilclLr
Zbożowo-Młyrrarskiego" Ila telllat te ll_

dencji i oczekiwań zl-nian rr strtlkttlrzc
spożycia przetworów zbożoli1ch i chlcba
lv Polsce (statystycŻlly Po]ak rr ]0l l r.

zjadł ok. 54 kg pieczysa to o J proc.
nlniej niż w 20l0 r'. i aż o -ł_-i kg nlnicj niż
20 lat temu). Jak poliieclział na konfe-
rencji prasowej kiertrjący Auencją Rl'Ilktr
Rolnego Lucjan Zli'olak. spadek spoż1,'cia

chleba nie jest zr'r iązan1 ..całkorr'icie''
ze spadkienr spozycia produktóri' z-boŻo-

lr ych. Następrrje zrlliana strukttrry spo-
Żvcia. Chleb Zastep()rr an5 jest pt'zcz illne
produkty zbozorve.

Według Polskiego Zl',tęku Producen-
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
rrr'robów w naszyll'l kraju nie przekracza
J proc. Dla porównallia w Niemczeclr sta-
iltlll'i olla ok. 20 proc. ogólnej produkcji,
,,r Szrvecji i Nonvegii l-5 proc. ..Chcerny,
.lb\ ta tendencja się odrl'róciła" podkre-
.llł czlonek zarządLt PZPRZ Piotr Doligal-
.ki. Doclał. że organizacja ta od 20l() roku
.r,lrradzi liczlre kall-rpanie edrrkLrjące kon-
-.llll!'Iltó\\ i pronlocję spr:Źycia prodLrktórv
';.,żorr r cIl całoziarnclrr'ych. Dzialania f]-
".::l:o\\ l'llle są z Fttlrdttsztr Pronloc.ji Ziarna
'_,'z i Pt'zetrł'orów Zbożorrych. opierają
' - .1 .P,11(1l1riacll z ktlnstulcntanli nt.lrt.
' _]../.1i tar'uór'v spożywczyc|r i clożynek.

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

_ - \Jrr),
- rtrrIkrl departarnentu pronlocj i

..rikacji w rlinisterstwie rolnic-
:.r, Szczykutowicz powiedzia-

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

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

' 'zlraj Dobrą Zywność.
.l środków - 1,5 mln
' Jl1tów chce posiadać

. " dodała. Poin-
. : rr'edług przepro_

.l:- :]istefstwo badań,
./::]:. :-- " ' jest już przez
tlk. ]-{ :: _ ] :. :- :połeczeństwa.

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

Rynek zbóż

Dla kotlsl'tlrlentórv najważniejsza jest in-
fornracja o ri alorach zdrowotnych danych
protltrktórr zaznaczyła Szczykutowicz.
obccna nir konf-erencii dr inż. Ewa Si-
ciriska z Katedry Żywienia Człowieka
SCjC\\'' zacIręcała do spożywalria pro-
c1trktórr caloziarnowych. Powiedziała.
ze spożywanie w ciągu dnia już trzech
prodtrktów całoziarnowyclr wpływa na
realllą poprawę naszego zdrowia i sanro-
pclcztlcia. Prodtrkty całoziarnowe zawie-
rają o 80 proc. więcej błonnika i o ok.
75 proc. więcej innych prozdrowotnych
składrlików. In.in. witarnin i rnirrerałów.
w porównaniu do pieczywa z rnąk ja_

snych. Poniżej (za zgodąAutorki) przed-
stawiono wybrane flragmenty prezentacji.
zachowując nazwę,,produkty pełnoziar_
niste'', minro, że zdaniem redakcji i prof.
K. Bogaczyńskiego prawidłowa nazwa to

,,produkty całoziarnowe" (patrz artykuł
w nr 9l20l l ,,Przeglądu'').

Pełnoziarniste (inaczej całoziarnowe)
produkty zawierają:

o wszystkie natltralnie występujące
składniki odŻyw Cze całego ziarna zbóż,

o jeśli Zostaną poddane zabiegorn llrb/i
procesom teclrnologicznym _ które nie
powodLrją usunięcia części masy ziarna

to zawierają prawie tyle sarno cennych
składrrików pokarmowych, ile znajduje się
w srlrowcu.

osobie dorosłej 3 kromki chleba Źytniego
pełnoziarnistego dostarczaj ą (w y, zaleca-
nej do spożycia dziennej ilości składników):

r l87o witaminy B l,
o l3%o witarniny 82,
o 6% witarniny PĘ
r 8olo witaminy E
o l80ń magnezu
o 11oń żelaza.
o 389/u błonnika pokarnrowego
o tlraz inlle składrliki bioaktywne.
\\' tabeli I przedstawiono wybrane zale-

cel]ill ż\ rr ietliorr e Ila świecie.
Iclentyfikacja produktów całoziarno-

wych n USA ug Whole Grain Coun-
cil (organizacja konsumencka) pozwala
producentowi r-ra oznakonanie prodLrktu
jako produkt całoziarnorr'y (Whole Gra-
in): l009/o gdy w składzie sttrowcorvynl
znajduje się l6 g lub więcej produktó\\'

z całego ziarna oraz' jako podstawor,r'y.
gdy jest w niIn 8 g lub więcej prodtrktólv
całoziarnowych (patrz zdjęcie tych zna_

ków) z zalecenielll by spożywać 4ti g

lub więcej tyclr produktów dziennie. Nale-
żałoby oczekiwac, aby w Polsce podobne

Tabela I

Wvbrane zalecenia ż1'rvieniorr c na śrr iecic

EAT 489 OR f\tORE Or
lt'HotE GRAlf'łs DAlLY
Fot. I

EAT 489 OR tul0RE OF
I'JHOLE 6RAINS DAILY
Fot. 2

oznakowanie wprorł'adzili rólr nieŹ krajo-
wi producenci produktólr zbożori'ych co
ułatwiłoby konsumentotrl ich śu'iadorly
wybór.

Oprctcot'r a n ie : Ro nt u n Ju rgtt

JJ

Kraj
Spożr cie dla osobr doroslcj/dzicri

Produ kt)
z bożolr e

Protluktl
crłoziarnorr c

I- ranc-ia 3 porc_je dzień prelcro\ itnc

Wielka
Brylania 3 porcje,rdzieri prcf'eros itnc

Szrva.icaria 3 porcje/dzieri 2 porcje

H ol andia
"^hleb: 

5-7 porcji pre f'e rorv a rr e

Dania.
Szwecja.
Norwegia

75 9/2400 kcal
lub 62 9/2000 kcal

Singaput 5-7 porcji 2-3 porcje

IJSA 6 porcji/2000 kcal
pIZynaJn]nlęJ

połowa 3 porcjc*

Austmlia

dla kobiet: 4r)
porcj i,

dla nężczyztl'.
ó-l2 porcji

pref'erorvane

( ł nada 6-8 porcji
przynąnlnIc.l

połowa

)olskr 5 porcji pret'erowane

*'jetlnu 1xlt'jo ptllt'inną zultieruć v skludzie nlin. l ó g
sutut<iw : Lulalo :ituttu

/ililt
lVHOIn
CRAIN
8g or ffipró
per servtn

{nnb
rililil

$rHoI,n
GRATN

169 or more
per servrng


