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„Eatwell Guide” – nowe angielskie zalecenia żywieniowe 

Public Health England, angielska agenda odpowiedzialna za ochronę i poprawę zdrowia oraz 

dobre samopoczucie swoich obywateli, opublikowała najnowsze zalecenia żywieniowe pt. 

„Eatwell Guide” („Przewodnik Dobrego Jedzenia”)1. 

Zdrowa i zbilansowana dieta według „Eatwell Guide”:  

• zawiera co najmniej 5 porcji różnych owoców i warzyw dziennie; 

• podstawą posiłków są ziemniaki, chleb, ryż, makaron lub inne węglowodany 

skrobiowe, najlepiej pełnoziarniste; 

• uwzględnia niektóre produkty mleczne lub ich alternatywy (takie jak napoje sojowe) o 

obniżonej zawartości tłuszczu i cukru; 

• zawiera niektóre rośliny strączkowe, ryby, jaja, mięso i inne białka (w tym 2 porcje ryb 

tygodniowo, z których jedna powinna być zaliczana do kategorii tłustych ryb); 

• zawiera w małych ilościach nienasycone oleje i roślinne tłuszcze do smarowania; 

• dostarcza od 6 do 8 filiżanek lub szklanek płynów dziennie. 

 

W zakresie tłuszczów rekomendacje angielskich naukowców zgodne są z opiniami innych 

głównych instytucji żywieniowych, w tym polskiego Instytutu Żywności i Żywienia – zaleca się, 

aby wybierać nienasycone oleje (tj. olej rzepakowy, oliwa z oliwek) i roślinne tłuszcze do 

smarowania oraz stosować je w małych ilościach. Public Health England podaje, że stosowanie 

roślinnych tłuszczów do smarowania o obniżonej zawartości tłuszczu zamiast masła jest dobrym 

sposobem, aby zmniejszyć spożycie tłuszczów nasyconych. Jest to istotne, gdyż większość 

Brytyjczyków, tak samo jak Polaków, spożywa zdecydowanie za dużo tego rodzaju tłuszczów. 

Natomiast zamiana proporcji poszczególnych tłuszczów na korzyść tłuszczów nienasyconych 

może spowodować obniżenie poziomu cholesterolu i wpłynąć pozytywnie na nasze serce.  

 

Nowy „Przewodnik Dobrego Jedzenia” pomaga ludziom zrozumieć, jak wygląda zdrowo 

zbilansowana dieta. Naukowe dowody wskazują, że powinniśmy nadal opierać nasze posiłki na 

węglowodanach skrobiowych, zwłaszcza z pełnego ziarna i jeść co najmniej 5 porcji różnych 

owoców i warzyw każdego dnia. Ograniczanie spożycia artykułów spożywczych o dużej 

zawartości tłuszczów nasyconych, soli, cukru i kalorii poprawiłoby nasze diety, przyczyniając się 

do zmniejszenia otyłości i ryzyka poważnych chorób, takich jak choroby serca i niektórych 

nowotworów - skomentował dr Alison Tedstone, główny dietetyk Public Health England. 

 

                                                
1 www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/510366/UPDATED_Eatwell-
23MAR2016_England.pdf  

 



Informacja prasowa  

 
Avenue de Tervueren 168 • 1150 Brussels • Entreprise nr 0465.823.001 

Tel: +48 668 813 719 • Email: biuro@imace.com.pl • www.imace.org  

 
  

 

 

  

 
 

 
 

 
_________________________________________ 

IMACE – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Margaryn 

Europejskie stowarzyszenie zrzeszające producentów margaryn i tłuszczów do smarowania działa na 

rzecz efektywnej współpracy w celu zapewnienia sprzyjającego otoczenia regulacyjnego. IMACE 

koordynuje wysiłki przemysłu w kierunku poprawy właściwości żywieniowych produktów 

reprezentowanych przez organizację. IMACE koncentruje się na obszarach dotyczących kwestii 

żywieniowych, zrównoważonego rozwoju, informacji dla konsumentów i bezpieczeństwa żywności. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Agnieszka Słodowa, Konsultant IMACE 

Email: biuro@imace.com.pl; Tel: +48 668 813 719  


