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Introduction. Taking into account the crucial role of nutrition to adequate
development of the foetus, it is of great importance to monitor the nutritional
knowledge of pregnant women in order to prevent nutrient inadequacies and to
work out an optimal nutrition education programme.
Aim. The aim of this study was to assess knowledge about preparing meals among
pregnant women from Kraków.
Material and methods. Questionnaires on knowledge about preparing meals were
filled in by 115 pregnant women who were admitted to the Gabriel Narutowicz City
Specialist Hospital in Kraków. Statistical analysis was carried out by means of the
IBM SPSS Statistics 21 computer programme. The studied population was divided
according to the trimester of pregnancy.
Results. No statistically significant differences were observed. The most correct
answers were given by the women in the second trimester of pregnancy and the
least – by the women in the third trimester of pregnancy.
Conclusions. Lack of systematised knowledge about preparing meals in the studied
pregnant women shows the need to provide them with nutrition education as soon as
possible and to work out a nutrition education programme for the whole society.
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Wstęp
Z uwagi na znaczenie żywienia dla prawidłowego przebiegu ciąży (1) bardzo ważne jest monitorowanie wiedzy żywieniowej kobiet ciężarnych po to, aby przeciwdziałać błędom
żywieniowym (2, 3) i opracować optymalny program edukacji żywieniowej. Z przeglądu dostępnej literatury wynika,
że badano wiedzę żywieniową kobiet ciężarnych w zakresie:
ogólnych zasad żywienia w czasie ciąży (4-7), wpływu żywienia na przebieg ciąży i zdrowie dziecka (8, 9), znaczenia żywienia w profilaktyce chorób dietozależnych (10), przyrostu
masy ciała w czasie ciąży (11, 12), bogatych źródeł witamin
i składników mineralnych w produktach spożywczych (13),
zasad suplementacji i roli kwasu foliowego (14-17),
kwasów Ω-3 (18), jodu (19-22) i żelaza (23). Autorzy więk-

szości publikowanych prac zwrócili uwagę na niewielką
wiedzę żywieniową kobiet ciężarnych oraz na konieczność
prowadzenia wśród nich intensywnej edukacji żywieniowej.
Jest to bardzo ważne, gdyż wykazano współzależność między wiedzą żywieniową kobiet ciężarnych a prawidłowym
stosowaniem suplementacji (24) oraz stwierdzono wpływ
edukacji żywieniowej kobiet ciężarnych na ich wiedzę żywieniową i zachowania żywieniowe (25-28).
Niestety brakuje informacji odnośnie wiedzy żywieniowej
kobiet w zakresie technologii przygotowania potraw. Wydaje
się, że ten dział wiedzy jest w ogóle pomijany w badaniach
prowadzonych na różnych grupach osób. W dostępnych
bazach literaturowych znaleziono tylko pięć wcześniejszych naszych prac poświęconych tej problematyce (29-33).

*Badania były realizowane w ramach grantu autorskiego pt.: „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet w ciąży, edukacja żywieniowa
– zapobieganie rozwojowi chorób układu krążenia matki i dziecka” finansowanego przez Urząd Miasta Krakowa
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 iewiedza w zakresie technologii przygotowania posiłków
N
może nie tylko obniżyć wartość odżywczą przygotowanej potrawy lub posiłku, ale nawet spowodować zatrucie
pokarmowe. Popełnienie takich błędów jest szczególnie
niebezpieczne w czasie ciąży.

Cel pracy
Celem pracy była ocena wiedzy kobiet w ciąży z Krakowa
na temat technologii przygotowania potraw.

Materiał i metody
Badaniami ankietowymi dotyczącymi wiedzy na temat
technologii przygotowania potraw objęto 115 kobiet
ciężarnych, które zgłosiły się do badania do Szpitala Miejskiego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Do badań
wykorzystano ankietę stosowaną w naszych wcześniejszych
pracach (29-33). Charakterystykę badanej grupy kobiet ciężarnych zamieszczono w naszej wcześniejszej pracy (4).
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji
Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
Wyniki analizowano statystycznie przy pomocy programu
komputerowego IBM SPSS Statistics 21. Przyjęto podział

badanej populacji w zależności od trymestru ciąży. Analizowane zmienne jakościowe przedstawiono w tabelach
kontyngencji. W celu określenia różnic istotnych pomiędzy
cechami jakościowymi zastosowano test χ2 niezależności
Pearsona, za wyjątkiem zmiennych, dla których więcej niż
20% liczebności oczekiwanych było mniejszych od 5. Stosowano wówczas ANOVĘ rang H Kruskala-Wallisa. Za istotne
uznano różnice na poziomie istotności p ≤ 0,05.

Wyniki
W tabeli 1 zestawiono prawidłowe odpowiedzi badanych kobiet ciężarnych, w zależności od trymestru ciąży, na
pytania dotyczące ich wiedzy na temat technologii przygotowania potraw. Nie stwierdzono statystycznie istotnego
zróżnicowania odpowiedzi na postawione pytania.
Kobiety w II trymestrze ciąży udzieliły najwięcej poprawnych odpowiedzi, najmniej – kobiety w III trymestrze ciąży.
Warto zwrócić uwagę na bardzo duże różnice w odsetkach
poprawnych odpowiedzi, które udzieliły kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży. Największe zróżnicowanie
poprawnych odpowiedzi zaobserwowano wśród kobiet
w I trymestrze ciąży. Ani jedna z nich nie znała poprawnej
odpowiedzi na pytanie, czy podczas płukania rozdrobnio-

Tab. 1. Zestawienie prawidłowych odpowiedzi badanych kobiet ciężarnych na pytania dotyczące wiedzy żywieniowej w zakresie
technologii przygotowania potraw w zależności od trymestru ciąży. Wyniki podano w [%]
Trymestr ciąży
Lp.

4

Prawidłowe odpowiedzi

I
(n = 14)

II
(n = 75)

III
(n = 26)

Ogółem
(n = 115)

1

Podczas płukania rozdrobnionych produktów spożywczych nie następuje strata witaminy A

21,4

6,7

3,8

7,8

2.

Podczas płukania rozdrobnionych produktów spożywczych następuje strata witamin
z grupy B

0,0

16,0

15,4

13,9

3.

Podczas płukania rozdrobnionych produktów spożywczych następuje strata witaminy C

28,6

18,7

19,2

20

4.

Długotrwałe kilkakrotne mycie produktów po obróbce wstępnej jest niekorzystne

28,6

48,0

46,2

45,2

5.

Gotowania warzyw nie należy rozpoczynać w zimnej wodzie

7,1

37,3

23,1

30,4

6.

Warzyw nie należy gotować w bardzo dużej objętości wody

50,0

58,7

65,4

59,1

7.

Wywaru uzyskanego z gotowania warzyw nie należy wylewać

50,0

81,3

76,9

76,5

8.

Warzywa należy gotować na parze

85,7

93,3

96,2

93,0

9.

Potrawy należy smażyć na oleju rzepakowym

42,9

44,0

38,5

42,6

10.

Potrawy należy smażyć na oliwie z oliwek

71,4

85,3

80,8

82,6

11.

Potraw nie należy smażyć na oleju słonecznikowym

23,1

21,3

19,2

21,1

12.

Potraw nie należy smażyć na smalcu

92,9

86,7

76,9

85,2

13.

Potraw nie należy smażyć na miękkiej margarynie

64,3

84,0

61,5

76,5

14.

Potraw nie należy smażyć na maśle

100,0

78,7

61,5

77,4

15.

Smażyć należy w tłuszczu dobrze rozgrzanym

78,6

81,3

92,3

83,5

16.

Długotrwałe przechowywanie warzyw w cieple niszczy witaminę C

50,0

45,3

46,2

46,1

17.

Wielokrotne odgrzewanie potraw nie jest zalecane

85,7

94,7

92,3

93,0
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nych produktów spożywczych następuje strata witamin
z grupy B, a wszystkie znały poprawną odpowiedź na pytanie, czy potrawy należy smażyć na maśle.

Dyskusja
Poziom wiedzy ankietowanych kobiet ciężarnych na temat technologii przygotowania potraw należy ocenić jako
bardzo zróżnicowany i niewystarczający.
Ankietowane kobiety charakteryzowały się szczególnie
niską wiedzą w zakresie obróbki wstępnej, a posiadały
wysoką wiedzę odnośnie prowadzenia procesu smażenia
i stosowania odpowiednich do tego celu tłuszczów. Wydaje
się, że ich wiedza na ten temat odzwierciedla brak usystematyzowanej wiedzy żywieniowej w polskim społeczeństwie, prowadzenie chaotycznych kampanii żywieniowych
na wybrane tematy, na przykład stosowania tłuszczów do
smażenia, przy jednoczesnym braku dostępnej literatury popularnej dotyczącej zasad obróbki technologicznej żywności,
a także pomijanie tej problematyki w książkach dotyczących
żywienia kobiet w ciąży (34-37).
Jednak powyższe spostrzeżenia nie tłumaczą, dlaczego
średni odsetek odpowiedzi wszystkich ankietowanych
kobiet ciężarnych aż na sześć pytań, a mianowicie: czy
podczas płukania rozdrobnionych produktów spożywczych
następuje strata witamin A, C oraz z grupy B, czy długotrwałe kilkakrotne mycie produktów po obróbce wstępnej
jest niekorzystne, czy warzywa należy gotować w bardzo
dużej objętości wody i czy długotrwałe przechowywanie
warzyw w cieple niszczy witaminę C, był najniższy w porów-

naniu do odsetka odpowiedzi udzielonych przez wcześniej
ankietowane grupy osób (29-33), przy czym należy podkreślić, że odsetek poprawnych odpowiedzi na pytania, czy
podczas płukania rozdrobnionych produktów spożywczych
następuje strata witaminy C oraz witamin z grupy B był ponad trzykrotnie niższy od odsetka poprawnych odpowiedzi
udzielonych na te pytania przez pracowników przedszkoli
z Pabianic (2). Wydawałoby się, że wraz z upływem czasu
dzielącym oba badania wiedza ankietowanych kobiet nie
powinna być niższa.
Korzystnie należy ocenić, że wiedza ankietowanych kobiet ciężarnych odnośnie wykorzystania oleju rzepakowego,
smalcu, miękkiej margaryny i masła do smażenia była najwyższa w porównaniu do wcześniej badanych grup (29-33).
Uzyskany rezultat można tłumaczyć tym, że w środkach
masowego przekazu i w internecie można znaleźć informacje
na ten temat. Rozrzut wiedzy ankietowanych kobiet ciężarnych odnośnie technologii przygotowania potraw wskazuje
na konieczność jak najszybszego objęcia kobiet ciężarnych
szczegółową edukacją żywieniową i opracowania programu
edukacji żywieniowej społeczeństwa, na co również od
dawna zwracamy uwagę (38, 39).

Wnioski
Brak usystematyzowanej wiedzy ankietowanych kobiet
ciężarnych na temat technologii przygotowania potraw
wskazuje na konieczność jak najszybszego objęcia kobiet
ciężarnych szczegółową edukacją żywieniową i opracowania
programu edukacji żywieniowej społeczeństwa.
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