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Oto 8 argumentów przemawiających za tym, by uważnie czytać etykiety 
produktów żywnościowych. 

1.Sprawdzimy, z czego składa się produkt 
Dowiemy się, co jemy my i nasi najbliżsi. Od tego przecież zależy zarówno 

nasze, jak i naszych bliskich samopoczucie, chęć do zabawy i pracy oraz 

zdrowie. Wszyscy chcemy być pełni energii i cieszyć się zdrowiem, dlatego 

przed włożeniem produktu spożywczego do koszyka sprawdzajmy, co się w 

nim znajduje.  

2.Dowiemy się, ile tłuszczu zawiera produkt. 
Tłuszcz ma dwie strony medalu – są tłuszcze zdrowe i niezdrowe. Często, 
sięgając po produkt w sklepie, staramy się wybrać taki, który zawiera mało 
tłuszczu, ponieważ od wielu lat składnik ten cieszy się „złą sławą”. Informacja 
na etykiecie umożliwia wybranie produktu o odpowiedniej dla nas ilości i jakości 
tłuszczu. Tłuszcz jest źródłem energii, ale jest nam także potrzebny do pełni 
zdrowia, ponieważ zwiększa wchłanianie niektórych witamin. Ważne 
jednak, żebyśmy spożywali właściwy rodzaj tłuszczu. 

Etykieta – to jest nasz odpowiedź. W tabeli wartości odżywczej znajdziemy 
pozycję kwasy tłuszczowe nasycone – właśnie te tłuszcze starajmy się 
ograniczyć, nie są one zdrowe. 
Drugą grupą tłuszczów, której bezwzględnie powinniśmy unikać, są izomery 
trans kwasów tłuszczowych. W Unii Europejskiej przepisy prawne nie 
przewidują podawania informacji na ich temat na opakowaniu produktu 
spożywczego. Ale mamy dobrą wiadomość. Możemy sprawdzić, czy 
produkt zawiera izomery trans kwasów tłuszczowych. Spójrzmy na skład. 
Jeśli znajdziemy w nim sformułowanie  „tłuszcz 
uwodorniony/utwardzony”,  to w produkcie mogą znajdować się izomery 
trans kwasów tłuszczowych. A zatem starajmy się wkładać do koszyka 
produkty, które zawierają jak najmniej kwasów tłuszczowych nasyconych 
i izomerów trans kwasów tłuszczowych. 
Dobre tłuszcze to kwasy 
tłuszczowe  jednonienasycone  i  wielonienasycone. Niestety informację tę 
znajdziemy jedynie na niektórych etykietach. I z tym możemy sobie jednak 
poradzić. Odejmijmy od tłuszczu kwasy tłuszczowe nasycone. Otrzymamy 
orientacyjną informację o zawartości dobrych tłuszczów w produkcie. 
Teraz wiemy już, co jest dobrym tłuszczem – kwasy jednonienasycone 
i wielonienasycone, a co złym – kwasy tłuszczowe nasycone, izomery trans 



kwasów tłuszczowych. Nie musimy pamiętać, które produkty, jakie tłuszcze 
zawierają, wystarczy, że sprawdzimy etykietę.  

 
3.Dowiemy się, ile węglowodanów (w tym cukrów) zawiera produkt. 

Spożywając w nadmiernych ilościach węglowodany, możemy pożegnać się 
ze smukłą sylwetką, a w dłuższym czasie – także ze zdrowiem! O jego 
ważności świadczy m.in. to, że w tabeli wartości odżywczej poświęcono 
temu zagadnieniu aż dwa wiersze. Pozycję „węglowodany” oddzielono 
od pozycji „w tym cukry” z pełną świadomością! Otóż węglowodany 
złożone są dla naszego organizmu źródłem energii, z kolei cukry proste są 
obarczane za całe zło tego świata – czyli choroby przewlekłe, które w dużym 
stopniu zależą od naszego stylu życia. Warto nauczyć się rozróżniać te 
składniki pokarmowe! I – w efekcie – poszukiwać na sklepowych półkach 
produktów będących źródłem węglowodanów, które dodają nam witalności!  
1. Po pierwsze, sprawdź składniki! Cukry to nie tylko używany na co dzień 
biały cukier! To także wszelkie jego zamienniki, takie jak: syrop glukozowo-
fruktozowy, syrop z agawy, syrop klonowy, syrop daktylowy, a nawet – 
uważany za zdrowy – miód. 



2. Po drugie, przeczytaj tabele wartości odżywczej! Cukier naturalnie 
występuje w żywności, jest również do niej dodawany, więc jeżeli chcesz- 
masz przykazane „słodzić mniej”, szukaj produktów, które w pozycji „w tym 
cukry” mają jak najmniejszą wartość. Inaczej? Wybierz ten jogurt, który ma 
najmniej cukru! 
3. Z tej samej tabelki dowiesz się, ile dostarczasz węglowodanów 
złożonych (czyli inaczej „zdrowych”). Wystarczy zrobić szybki rachunek: 
odjąć cukier od węglowodanów. W taki sposób szybko się nauczysz, które 
produkty mają więcej cennych dla nas węglowodanów (czyli złożonych). 
 Pamiętaj o zasadzie. Jeżeli w składzie produktu znajduje się cukier – 
sprawdź tabele! Może się okazać, że produkt zawiera minimalne ilości 
cukru, wtedy nie obawiaj się włożyć go do swojego koszyka. W takich 
sytuacjach polecamy wykonać bilans zysków i strat. Zyskiem są te 
składniki, które pozwalają utrzymać zdrowie (np.: witaminy, składniki 
mineralne, kwasy omega-3), stratą zaś wszystkie te, które nie wnoszą 
do produktu waloru zdrowotnego (np.: kwasy tłuszczowe nasycone, sól). 
Zadaj sobie pytanie: czy razem z produktem zjem więcej tych „zdrowych” 
czy „niezdrowych” składników? Wtedy podejmij decyzję, czy pomimo 
tego dalej chcesz kupić akurat ten produkt, a może wolisz poszukać inny 
o lepszym składzie? 

4.Dowiemy się, ile soli zawiera produkt. 
Dzięki etykiecie odpowiemy sobie na pytanie: solić czy nie solić?  
Przyjęto, że przeciętna osoba dorosła nie powinna spożywać powyżej 6 g 
soli na dzień (100% RWS), ale – uwaga! – 6 g to nie tylko „solniczka”, ale 
sól pochodząca ze wszystkich produktów, które spożywamy. Sól nie jest 
kaloryczna, ale jej nadmiar negatywnie wpływa na nasze zdrowie. 
Informacja na etykiecie dotycząca soli oznacza zawartość sodu, która 
została przeliczona na sól, a zatem informacja ta nie dotyczy tylko 
zawartości soli kuchennej w produkcie, ale też innych związków 
zawierających sód, np.: glutaminianu monosodowego czy benzoesanu sodu. 
Związki sodu głównie wzmacniają smak oraz są dobrymi konserwantami 
żywności, dlatego dodawane są do bardzo wielu produktów. Stąd 
na etykietach słodyczy, lodów, deserów mlecznych, serów, wędlin, płatków 
kukurydzianych i innych produktów, do których często są dodawane związki 
sodu, znajdziesz informację dotyczącą soli. Czy wiesz, że większość 
produktów naturalnie zawiera sód, w większych lub mniejszych ilościach, 
np.: mleko, mrożonki, buraki czy melon. 

W różnych grupach produktów zawartość soli jest zróżnicowana. 
Dlatego zawracaj uwagę, czy wybierając szynkę, włożysz do koszyka tę 
z większą czy mniejszą zawartością soli. Lepsza będzie oczywiście ta druga. 
Ta zasada dotyczy wszystkich produktów – serów, pieczywa, a nawet 
słodkich płatków śniadaniowych.  



Sery twarogowe – białe – mają niewielką ilość soli, podczas gdy sery 
topione i dojrzewające – żółte (np. edam, gouda) – kilkakrotnie więcej. Ale 
w przypadku tych serów zawartość soli jest różna w zależności od gatunku. 

W pieczywie tradycyjnym znajduje się dużo soli, natomiast mniej 
w tzw. pieczywie chrupkim, ale nie ze względu na jego mniejszą zawartość 
w produkcie, tylko dlatego, że mniej go spożywamy. Jedna porcja takiego 
pieczywa (4 kromki, około 28 g) zawiera około 0,35 g soli. Natomiast jedna 
średnia grahamka (około 70 g) zawiera 0,83 g soli, czyli dwukrotnie więcej 
niż w pieczywie chrupkim. 

Płatki owsiane i otręby pszenne zawierają małe ilości soli, natomiast 
płatki żytnie, pszenne, kukurydziane, ale też płatki smakowe (np. 
czekoladowe czy cynamonowe) mają duże ilości soli. 

Przetwory mięsne zawierają znaczne ilości soli. To wynika nie tylko 
z dodawania do nich „zwykłej soli”, lecz także ze względu na dodawane 
związki sodu, jako substancje konserwujące. 2 plasterki szynki wieprzowej 
gotowanej dostarczają 1 g soli, czyli 1/6 ilości, którą powinniśmy spożyć 
w ciągu całego dnia. Jeszcze więcej soli zawierają tak lubiane przez dzieci 
parówki: 2 parówki z kurczaka z serem dostarczają 1,6 g soli, czyli 1/3 ilości 
zalecanej na cały dzień. 
5.Dowiemy się, ile „kalorii” zawiera produkt 
„Kalorii”, czyli energii – niezbędnej do chodzenia, uczenia się, pracy, 
śmiechu Poniższa tabela przedstawia znakowanie, które znajdziemy 
na etykiecie/opakowaniu każdego produktu spożywczego. Wyjątki to: 
produkty nieprzetworzone (np. owoce czy warzywa), drożdże, zioła, 
przyprawy, napoje alkoholowe, sól oraz żywność w opakowaniach, których 
największa powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2. 



 
Wartość odżywcza pomoże nam dokonać świadomych wyborów 
żywnościowych, czyli wybrać te produkty, które sprzyjają utrzymaniu 
prawidłowego stanu zdrowia. Jest to również informacja, ile składników 
odżywczych zawiera produkt (zawartość: kalorii, tłuszczu, kwasów 
tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka i soli). 
 
pomoże nam dokonać świadomych wyborów żywnościowych, czyli wybrać te 

produkty, które sprzyjają utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia. Jest to również 



informacja, ile składników odżywczych zawiera produkt (zawartość: kalorii, tłuszczu, 

kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka i soli). 
Wartość energetyczna/Energia   
jest dla nas tym samym, czym paliwo dla samochodu. Dzięki tej informacji 
możemy kontrolować ilość spożywanych kalorii i masę swego ciała. Ilość 
potrzebnej energii zależy m.in. od wieku, płci i aktywności fizycznej. 
Kobietą pracująca w biurze potrzebuje zdecydowanie mniej energii niż 
mężczyzna pracujący na budowie. Jednostką miary energii są kilokalorie 
(kcal) i kilodżule (kJ). 
Tłuszcz  
to jedno ze źródeł naszego paliwa, którego pewną ilość musimy spożyć, aby 
funkcjonować. Najlepiej jednak wybierać produkty zawierające tzw. dobre 
tłuszcze (kwasy tłuszczowe jednonienasycone i wielonienasycone). Tłuszcz 
dostarcza najwięcej energii (1 g – 37 kJ/9 kcal), dlatego powinniśmy 
kontrolować jego ilość w diecie. 
to jedno ze źródeł naszego paliwa, którego pewną ilość musimy spożyć, aby 
funkcjonować. Najlepiej jednak wybierać produkty zawierające tzw. dobre 
tłuszcze (kwasy tłuszczowe jednonienasycone i wielonienasycone). Tłuszcz 
dostarcza najwięcej energii (1 g – 37 kJ/9 kcal), dlatego powinniśmy 
kontrolować jego ilość w diecie. 
Kwasy tłuszczowe nasycone  
to tzw. złe tłuszcze. W diecie powinniśmy spożywać ich jak najmniej. 
Etykieta powie nam, ile ich znajduje się w produkcie. 
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone  
to tzw. dobre tłuszcze. Abyśmy mogli dobrze funkcjonować, powinny 
znaleźć się w naszej diecie. Nie zawsze informacja o tym składniku jest 
na etykiecie. Jeśli jej nie ma, odejmijmy od ilości tłuszczu ilość kwasów 
tłuszczowych nasyconych. Nie będzie to wprawdzie informacja o kwasach 
jednonienasyconych, ale ogólnie o sumie wszystkich nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, w tym jednonienasyconych. 
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone  
to również „dobre tłuszcze”. Ważne jest, aby były w naszej diecie, zatem 
wybierajmy produkty bogate w te kwasy. Tylko na niektórych etykietach 
znajdziemy informację o ilości tych kwasów w produkcie, ponieważ 
producenci nie muszą jej podawać. Podobnie jak w przypadku kwasów 
tłuszczowych jednonienasyconych, ich zawartość obliczymy, odejmując 
od ilości tłuszczów ilość kwasów tłuszczowych nasyconych. Jeśli 
uzyskamy wynik, który jest taki sam jak zawartość tłuszczu w produkcie 
lub do niej zbliżony, oznacza to, że mamy w ręku produkt, który zawiera 
głównie „dobry tłuszcz”. Tłuszcz w naszej diecie powinien pochodzić 
właśnie z takich produktów. 
Węglowodany  
to kolejne źródło naszego paliwa, które dostarcza o połowę mniej kalorii niż 
tłuszcz. 1 gram węglowodanów dostarcza 17 kJ (4 kcal), dlatego ich ilość 



w diecie powinniśmy kontrolować. Najzdrowiej byłoby, gdy nasza dieta 
składała się przede wszystkim z węglowodanów złożonych, a zawierała 
mniej cukrów. Ile węglowodanów złożonych dostarcza produkt, dowiemy 
się, analizując dwie rubryki na etykiecie: węglowodany i cukry. Odejmijmy 
od węglowodanów cukry, a dowiemy się, ile węglowodanów złożonych 
zawiera produkt. 
Cukry  
to też węglowodany, ale spożywajmy ich jak najmniej. Na etykiecie zawsze 
jest informacja o zawartości cukrów. Pod kątem zawartości cukru 
porównujmy szczególnie produkty takie jak jogurty, płatki śniadaniowe czy 
napoje. 
Alkohole wielowodorotlenowe/poliole  
pod tym pojęciem kryją się często wykorzystywane w produktach 
spożywczych substancje słodzące: sorbitol, syrop sorbitolowy, mannitol, 
izomalt, maltitol, syrop maltitolowy, laktitol, ksylitol, erytrytol. Ich 
spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. 
Poliole dostarczają niewielkiej ilości energii – 1 gram polioli dostarcza 10 
kJ (2,4 kcal). 
Skrobia  
to węglowodan złożony, a więc „dobry”. Informację o zawartości skrobi 
w produkcie znajdziemy na niektórych etykietach, ponieważ nie jest 
obowiązkowa dla producentów. 
Błonnik  
przyjęte jest, że im więcej błonnika zawiera produkt, tym lepiej, co związane 
jest z jego licznymi prozdrowotnymi walorami. Jednak zbyt duże spożycie 
błonnika (powyżej 40 g dziennie) nie jest korzystne, może przyczynić się 
do zaparć, zwłaszcza przy zbyt małym spożyciu płynów. Ponadto błonnik 
jest źródłem energii, ale tylko w niewielkim stopniu, 1 gram błonnika 
dostarcza 8 kJ (2 kcal). 
Białko  
jest to kolejne źródło naszego paliwa, dostarczy tyle samo energii co 
węglowodany – z 1 grama 17 kJ (4 kcal). Źródłem białka są zarówno 
produkty zwierzęce, jak i roślinne. Dla zachowania zdrowia istotne jest, 
abyśmy dostarczali każdego dnia wraz z pożywieniem białka pochodzące 
z różnych źródeł. 
Sól  
ta pozycja etykiety praktycznie oznacza zawartość sodu, która została 
przeliczona na sól. Źródłem sodu (soli) w żywności, oprócz dobrze nam 
znanej soli kuchennej (chlorek sodu), są również inne substancje dodawane 
do produktów spożywczych, takie jak glutaminian sodu czy dwuwęglan 
sodu. Należy również pamiętać, że sód występuje naturalnie w żywności. 
Sprawdzając etykietę, możemy wybrać produkt o mniejszej zawartości soli. 
Witaminy i składniki mineralne  



Informacja o zawartości witamin i składników mineralnych jest dobrowolna 
i producent nie musi jej umieszczać na etykiecie, chyba że są to produkty 
wzbogacane. Znajdziemy ją głównie na produktach, które zawierają 
znaczące ilości witamin i składników mineralnych – czyli nie mniej niż 7,5% 
(RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia) – np. napoje, lub 15% 
(RWS) – pozostałe produkty. Ta informacja może być istotna, jeśli chcemy 
uzupełnić dietę w konkretną witaminę lub składnik mineralny. Jeżeli jednak 
nie mamy stwierdzonych niedoborów, spożywajmy różnorodne produkty, bo 
każdy z nich może zawierać inne witaminy i składniki mineralne. 

6.Dowiemy się, ile powinniśmy jeść poszczególnych składników dla 

zachowania zdrowia (RWS) 
Wiemy, że nie ma przeciętnych ludzi. Każdy z nas jest inny. Na to, jaką dietę 
powinniśmy stosować, wpływa olbrzymia liczba czynników: od wieku, płci, 
wagi, stanu zdrowia, po wykonywany zawód, a nawet zainteresowania. Dlatego 
tajemniczy skrót RWS, który znajdziemy na wielu produktach, z jednej strony 
może się wydać czystą abstrakcją, z drugiej zaś strony może nam znacznie ułatwić 
życie! RWS oznacza referencyjną wartość spożycia wyliczoną jako dzienne 
zapotrzebowanie na energię i poszczególne składniki dla przeciętnej osoby 
dorosłej. Mówiąc najprościej, jak można – jest to ilość energii, 
węglowodanów (w tym cukrów), tłuszczów (w tym nasyconych), białka 
i soli, jakie należy spożywać każdego dnia. Jednym z minusów systemu 
RWS jest to, że w żaden sposób nie odnosi się do indywidualnych 
czynników, które mogą diametralnie wpływać na nasze zapotrzebowanie. 
Nie jest to zatem idealna koncepcja, ale pozwala na odniesienie siebie 
do pewnego wzorca i na tej podstawie dobierania produktów w taki sposób, 
żeby pokryć, ale również żeby nie przekroczyć zapotrzebowania zarówno 
na „kalorie”, węglowodany (w tym cukry), tłuszcze (w tym nasycone), 
białko i sól. 

System RWS odnosi się do osoby dorosłej o zapotrzebowaniu na energię 
i poszczególne składniki według poniższej tabeli. 

Wartość energetyczna lub składnik 
odżywczy 

Referencyjne wartości 
spożycia 

Wartość energetyczna 8400 kJ / 2000 kcal 
Tłuszcz 70 g 
Kwasy tłuszczowe nasycone 20 g 
Węglowodany 260 g 
Cukry 90 g 
Białko 50 g 
Sól 6 g 



Przedstawione w tabeli wartości traktujemy jako 100% naszego dziennego 
zapotrzebowania i tak dobieramy produkty, aby nie przekroczyć przyjętych 
wartości (100%). 
Producenci często podają RWS (referencyjną wartość spożycia) 
w określonej przez nich porcji, np. 45 g. Twoja porcja, czyli ilość 
produktu, którą Ty zjesz, może być większa lub mniejsza. Jeśli chcesz 
wiedzieć, jaki procent dziennego zapotrzebowania na kalorie i składniki 
odżywcze znalazło się w Twojej porcji, przelicz RWS na ilość produktu, 
który zjadłeś. 

7.Dowiemy się, czy produkt zawiera substancje uczulające 

(alergeny). 
Nawet jeśli nie mamy alergii, to warto wiedzieć, co producent chce 

przekazać, wyróżniając pewne składniki produktu?  
Producenta ma. obowiązek poinformowania nas o alergenach, które 
znajdują się w produktach. Wyjątkiem są np. produkty jednoskładnikowe, 
których nazwa odnosi się bezpośrednio do konkretnego alergenu, np.: 
orzechy, mleko. Wtedy informacja o alergenie nie musi być podana. Ale są 
takie produkty, których nazwa – pomimo że są jednoskładnikowe – nie 
odnosi się wprost do alergenu np. kasza manna, która jest wytwarzana 
z pszenicy. W tym przypadku producent powinien poinformować nas 
o alergenie, czyli o pszenicy, używając zwrotu „zawiera pszenicę”. 
Stworzono listę 14 substancji najczęściej uczulających, mogących 
powodować niekorzystne reakcje u osób uczulonych lub cierpiących 
na nietolerancje pokarmowe. Ta lista, oczywiście, nie wyczerpuje listy 
substancji, które mogą uczulać. 



 
W restauracji czy piekarni powinna znajdować się informacja dotycząca 
alergenów zawartych w wybranych przez Ciebie produkcie czy potrawie. 
Może być ona umieszczona np. w menu lub na zawieszce dotyczącej 
produktu. Podobnie, kupując przez Internet, także masz prawo do takiej 
informacji. 

8.Sprawdzimy, do kiedy możemy bezpiecznie spożyć produkt. 
Producent ma wiele obowiązków względem nas, czyli konsumentów, 
a jednym z nich jest określenie terminu ważności, czyli do kiedy produkt 
jest bezpieczny i zachowuje swoje właściwości pod warunkiem jego 
właściwego przechowywania. 
W celu uzyskania odpowiedzi na  kluczowe pytanie Kiedy możemy zjeść 
produkt po upływie „daty ważności”? jest poznanie dwóch sformułowań, 
które wbrew pozorom nie oznaczają tego samego. 
„Należy spożyć do:” – napis umieszczany na produktach szybko psujących 
się, np.: jogurtach, mleku czy wędlinach. Tak opisanych produktów nie 
jedzmy po upłynięciu terminu umieszczonego na opakowaniu, gdyż mogą 
się w nich rozwinąć niekorzystne dla zdrowia bakterie, czyli ryzykujemy 
zatrucie. Taki produkt może być niebezpieczny! 
„Najlepiej spożyć przed:”/„Najlepiej spożyć przed końcem:” – napis ten 
umieszcza się najczęściej na produktach sypkich, które nie psują się łatwo 



i zachowują swoje właściwości, jeśli są przechowywane w odpowiednich 
warunkach (określonych przez producenta), np.: mąka, ryż, kasza. Jeśli 
w domu mamy mąkę, ryż lub kaszę po terminie oznaczonym na opakowaniu, 
nie musimy ich wyrzucać, ponieważ nie stwarzają one zagrożenia dla 
naszego zdrowia. Upłynięcie tego terminu oznacza jednak, że w produktach 
tych mogła się zmniejszyć się zawartość niektórych składników 
odżywczych, np. witamin. 
Niezależnie od użytego terminu nie wolno handlować produktami po 
„terminie ważności”. Jeśli znajdziemy taki produkt na półce – żądajmy 
jego wycofania od pracowników sklepu. Jesteśmy wtedy świadomymi 
konsumentami. 

 
 


