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Stan obecny i tendencje w spożyciu i technologii mięsa
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Pisula A.

Gultent state and modern tendencies in meat consumption and technology
Surnmary

In consumers' opinion (as represented by the media), the quality of Po|ish meat products has deteriorated
within the last few years, In this survey only results of sensory evaluation were taken into consideration while
other quality cornponents lvere omitted, especially those related to the safeĘ of food. The importance of the latter
aspect is emphasized in the recently published report of the World Health Organization which discusses the
influence of diet and nutrition on prevention of chronic diseases. In the technology of meat processing several
tendencies have been observed which aim at protecting consumers against negative effects of consuming food of
animal origin. These preventive measures consist in reducing anima| fat content in processed meat§, the content
of salt, usage of nitrates and changes in the processes of meat smoking.
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Od dfuzszego już czasu w środkach masowęgo przckazu tr-wa
dyskusja o zagrożeniach zdror,votnych z.uvia;anyclr zc spozy-
waną zywnością oraz o systcmatycznyrx pogi-lfszaniu siq.;cj
jakości. Poglądy niespecjalistów \\r tylx zakresie. oparte jedy-
r-rie na wybranych iniorllacjach nar-rkowyclr (często opraco\\ra-
nych na zanówienie określonych procluccntóu,) rłprorładzają
bardzo netwową atlrrosferę r,vśród konsulrrentów i uhudniają
prawidłową ocenę sytuacji. Dotyczy to rói.vniez rnięsa i prze-
tworów m ięsnych. Wi c l u kon sturrcntów, szczcgólnie starszego
pokolenia, ooeniając w,społczesną zywność w tylx przctwory
mięsne, nawia3uje do iakości produktór,v tradycyjrlych sprzed
wielu lat. prawic nikt z konsumentów, a takze wiclu handlow-
ców nie chcc przyjąć do wiadomości, żc, po pierwsze, to nie
jcst jr,rz ten salx surowięc, jakirn dyspontl je przernysł. po dru-
gie, produkty takie byłyby dostępne tylko dla wybranej grupy
społeczeństwa (wysoka cena) i wreszcie po trzecie s31llo po-
jęcic jal<ości jest najczęściej odnoszone tylko do wrazeń sen-
sorycznych. Tymczasern jakość produl<tólł, spozywczych obej-
mujc również bardzo istotne krylcrium zdrowotności (bezpic-
czeństwo zdror.via konsullenta, wartość oclżywcza produktu
itd.) oraz kryteritrnl dyspozycllności (łatwość przygotowania.
trwałośó, wielkość jednostkowa i in.).

W odcztlciu większości konsttmentów, na przestrzeni ostat-
nich l<ilkunastLr lat jakość sensoryczna żylvności (określana
organoleptycznie) pogorszyła się. Jcdnak rorvnocześnie, \\, opi-
nii specjalistów z zakrcsu zywności i żywienia, nastapił zDacz-
ny postęp w odniesieniu do bezpieczeństwa zywności \\, tylT}
równicz nrięsa i przctrł,orów mięsnyclr. Dodatkoił,yln czynni-
kiem przyspicszaja.cym ten proccs jest integracja Polsl<i z UE
i konieczność al<ceptacji przcpisów lcgislacyjnl,ch ztego za-
kresu. Znaczna czqść z wspotlinanyc|,1 z, rozrzeu,nielljetn tra-
dycyjnych przetworów nrięsnych nie mogłabyjcdnak być sprzc-
dawana od wielu lat w Polscc ani w krajach UE ze względu np.
na znacznę przekroczen i c dopuszczal ny ch pozi o m ólv r.esztko-
wych azotynów i azotanów. Ikaje członkorł,skie UE, wypraco-
wywały i zmieniały przedmiotową legislację przez rł,iele lat.
Działo się to ewolucyjnie, w trakcie wielu dyskusji i dostoso-
wywania odpowiednich przepisów do jakze odlliennych
w kazdym kraju sytuacji w zakresie produkcji, obrotu towaro-
wego i przyzwyczajeń konsumentów. W przypadku Polski musi

to nastąpić iv niezrł,ykle krótkim czasie, jak na przykład wpro-
lvadzenic bardzo szczegółowego sposobu znakowania produk-
tólł, lnięsrrych i nalezy spodzielł,ać się wielu trudnościw związ-
ktr z obecną sytuacją ekononliczną, organizacyjrrą i przyzwy-
czajenianli polskiego konsumenta. Ale to nie oznacza, że
dobre jakościowo przctwory llięsnc, produl<owanc w oparciu
o znou,elizowane, tradycyjne receptrlry. lTluszą zniknąć z pol-
skicgo i unijnego lynku. Do tego potrzcbne są jcdnak zdecy-
dolvanc działania wszystkich zailrtęresowanych tym zagad-
l1lelll eln.

O l<onieczności zwroccnia szczególne.j uwagi na bezpieczeń-
stwo spożywarrej zywności apeluje opublikowany pod korriec
2003 r. r,aport Sr,viatowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Raport WHO (będący podsumor,vaniem obrad specjalistów
WHO i FAO) dotyczy wyła.cznie wpływu diety i zywienia na
ograniczenie clrorób cywilizacyjnych, w tyrn: otyłości, cukrzy-
cy, układu krązenia, nowotworowych, uzębienia i osteoporo-
zy. Wielokrotnie rvskazujc siq na ncgatywny wpływ spozycia
nrięsa i przetworów n ięsnych, a szczególnie tłuszczu zwielzę-
cc go, s toso\Ą/anyclr kon serrvan tów. dodatków fun kcj on alnych
i lrretod przctl,varzania jako na bezpośrednie lub pośrednie przy-
czyrry chorób układu krązenia. no$,otworowych czy otyłości.
W powyższyrrr l<ontckścic za uzasadnione nalezy przyjąć, że
w no\\/oczesnym przerrryśle nięsnym, a takim rnusi być polski
przernysł, aby nógł sprostac wymaganiom UE, można wska-
zać na wielc przykładów działań ukierunkowanych lra ograni-
czenic w diecic skłailników uznanych za szkodliwę lub któ-
rych ilość należy radyl<alnie zmnicjszyć.

Zmniejszenie spożycia tłuszczów zwierzęcych
Danc lllstytutu Zywności i Zywienia wskazują jedt7oznacz-

ntc, że rł, 2000 r. spożycie tłuszczu ogółem, traktowanego jako
składnik przeciętnej diety, znacznie wzrosło w porównaniu z la-
tami l 98 8- 1 994. Istotnemu zróznicowaniu uległo natorni ast spo-
ży cic p oszczcgolny ch rodzaj ów tłuszczów. Zmalało spozycic
tłuszczów zwierzęcych (w tym masła o około 507o, a slnalcu
o 10%), a zlacznię zr,vięl<szyło się spozycie tłuszczów roślin-
nych. Te bardzo l<orzystne znriany w naszej diecie lnają istotny
wpływ na obserwowany w ostatnich latach spadek zachoro-
wań na choroby układu krązenia. Profilaktyka zywieniowa
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mi ażdży cy przewiduj e przede wszy stkim o gran i cze nie spozy-
cia cholcsterolu i tłuszczów zwierzęcych, zwiększenie udziału
witamin i substancji o charakterzc oksydacyjnyln orcz zrnianę
proporcji kwasów tłuszczowych w diccie.

Znlniejszenie spozycia tluszczów zwierzęcych to wynik szc-
regu działań w sf-erze hodowli zwlerzal rzcżnych, produkcji
nięsa i przetworów rrrięsnych oraz szeroko prowadzonej l<aln-
panii w mediach, mającej na celrt uświadomicrrie konsumcn-
torn rricbezpieczeństwa zwiazancgo z nadrniernie wysokim.
żywieniowo zupełnie nieuzasadnionyrl, spożycicnl tego skład-
nika zywności,

W produkcji zwicrzęcej głównymi działaniarni było i jest
zmniejszenie zawartości lłuszczu w tuszy. a tyl]l samyln w rnię-
sie, Do tego celu wykorzystywane są czynniki gcnctyczne, zy-
wicrliowe i środowiskowe, a postęp w tyln zakrcsic doprowa-
dził w rriektórych krajach nawet do protcstów konstlmentów
i do karania nizszą ceną producerltów trzody clrlewnej za nad-
miernic wysoką nrięsnośc tttsz wieprzowych i zbyt niski po-
zionr tłuszczu śrócllnięśniowego, który decydLrje o srlakorł,i-
tości i soczystości potlaw z nliqsa rł,iepl,zowcgo, W Polscc
nanry nadalj eszczę vlaczny trrargines rł, tylll zakresie i zwięk-
szenie ttięsności tusz wieprzowych oraz ograniczenie stopnia
otłuszczenia tusz wołowych jcst w dalszy1-1-t ciągu jednyrrr
z głównych celów hodorł,lanych.

Kolcjną tendencją w produkcj i zwierzęcej, ale na razic głów-
nic w sf'erze badawczej, jest nodyf'ikacja składu kwasów tłr.rsz-
czowych tłuszczów zwierzęcyclr poprzcz odpowiednie żywic-
ntc zwierzaJ. Tłuszcze pochodzcrria zwierzęccgo zawierają
bowicln znacznę ilości kwasów tłr-rszczowych rrasyconych (po-
rł,odr-rj ąc ych zwiększen i e stęze n i a chol esterol r,r w o soczr.r krwi )

natonliast niewielc kwasów tłrtszczo."vych nicllasyconych
(znrniejszajapych stęzenie cholcstcroltl w osoczu l<rwi). Ma to
istotnc znaczęnie, gdyż, jak wykazały badarria amerykariskie.
obnizeniu stęzenia cholesterolu we krwi o lo/u lowarzyszy
zmniejszenie ryzyka choroby niedokr-wiennej serca o 2%. Skład
kwasów tłuszczowych w tłuszczach zwierzęcycll zależy od
gatlttrku, Porównując przeciętny udział głównych l<wasów na-
syconych o najwięl<szyrn działaniu hiperclrolesterolemicznyllr
(tj. kwasów mirystynowego i laurynowcgo) z ilością niezbęd-
nyclr, nienasyconyclr kwasów tłuszczowych (tzn, linolowego
i linolerrowego) okazLrje się, zc zywierriowo r-rajlepszy jcst
ttuszcz drobiowy, a n aj gorszy wołowy. O bok zwi ęk s zeT ia udzi a-

łu kwasów tłuszczowych nienasyconych, drugirn celern jcst
zrnniejszenie w mięsie wzajernnyclr proporcji nierrasyconych
kwasów tłuszczowych z, rodziny n-6 do n-3 z obecnie obser-
wowatrej zdecydowanej przcwagi kwasów n-6 (nawet do 25: l )

do m ozl i wie najbardzi ej zrównow azonej . Zmianę wzaj emnycll
proporcji tych kwasów zarówno w tłtlszczu, jak i w rnięsie trzy-
skuje się poprzcz modyfikację zywienia zwierz,ąt, głowrric przez
skarmianie pasz bogatych w te kwasy, jak np. makuchów roś-
lin oleistych, w tynl głównie sojowych. Znane są próby uzys-
kania podobnego efektu przez zastępowatrie. w trakcie produkcji
przetworów mięsnych, części surowców tłuszczowych pocho-
dzenia zwicrzęcego olcjani roślinnyrni. Jak na razię nię zna-
lazły one jednak zastosowan,ia w przernysłowcj produkcji.

Z punktu widzenia zdrowia konstLlncnta, istotne znaczetlie
w spożyciu tłuszczów zwierzęcych, ma obserwowana w Pol-
scę, w ostatnich kilkrr latach zrniana wielkości spożycia mięsa
czerwonego na korzyść białego tzn. drobiowęgo, a takze zmnie.j-
szenie ilości spozywanych węd|in podrobowych, mielonek i in-
nych wysokotłuszczowych przetworów mięsnych oraz wzrost
spozycia mięsa kulirrarnego. Jest to uzasadnione faktcrn, ze
rnięso drobiowe zawięra znaczntę rnniej tłuszczu oraz ze skład
kwasów tłuszczowych tłuszczll drobi owego j est żywieniowo
korzystniejszy. W przetworach rnięsnych, szczcgólnie drobno
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rozdrobnionych, producenci wędlin starają się wykorzystać
nadmiar surowców tłttszczowych uzyskiwanych w trakcie roz-
bioru i wykrawania tltsz. Jeclnocześnic róznice w cenie rnięsa
i surowców 

'rurr.r6rł,yclr 
w sposób zasadniczy decydrrjąo eko-

notrrice produkcji ptzctw órczej.
Ocenianę rregatywnic przez wicIu konsunentów wprowa-

dzcnie do przetwórstwa rnięsa szeregu dodatków funkcjorral-
nych n-riało jednal< dużc znaczenie z punktu widzenia obnizc-
nia spożycia tłuszczów zwierzęcych. Zastosowanie dodatkórv,
takich jak: wielofosfolany, białka sojowe, skrobic i inne hy-
drokoloi dy urnozliwiło ograni czcn i c wykorzystan i a surowców
wysokotłuszczowych i wytwarzanie prze§vorów llięsnych o ak-
ceptowanej j akości (zwłaszcza p rzcz rrrłodych kons umentów),
przy jcdnoczesnyln znacznyfilobnizeniu ich ceny. Dzięki temu
oraz wykorzystanilt tlowoczesnych tozwia7-ań tcchnicznych, dla
szerokicj grupy społcczclistwa dostępne sąwędzonki, q. najccn-
niejsze wyroby o najtlniejszej zawartości tłuszczvt.

Polska nalezy do krajów o najwyższym spozyciu wędlin
(przez wicle lat porł,yżej 50% w ogólnym spozyciu mięsa).
Zmlany w odżyvl,jąnlLl i zmrriejszenie udziału przetworórv mięs-
r-rych w diecie do o1<oło 46oń,jakie obserwuje slę w ostatnich
kilku latach, jest oczywiście zjawiskicm pozytywnym. Podob-
nie rvysoko należy ocenić wprowadzenie do obrotu handlowe-
go szeregLl przetworów llięsnych z rnięsa drobiowego. Poza
atrakcyjnymi produktarni z grupy wędzonek drobiowych god-
ne podkrcślerria jest niemal całkowite opanowanie rynku pasz-
tetów stelylizowanych przez produl<ty bazujące na mięsie dro-
bioiłrym. Dalszy wzrost w Polsce konsumpcji kulinarnego mięsa
wołorł,ego znacznie ogratriczyła ncgatywna karnpania informa-
cyjna związana z występorvanicm choroby szalonych krów.

W lrloirn przekotralliu jest ona bardzo przesadzona, a po-
wrot do poprzedniej wielkości spozycia kulinarnej wołowiny,
obsęrwowany w krajach UE, tj. clo pozionru z lat 80.
jest najlepszym tego dorvodem. Wprowadzenie na rynek pol-
ski rvołorviny dobrej jakości kulinarnej z młodego bydła ras
nięsnych oraz reaktywowanie hodowli owiec i produkcji
mięsa jagnięcego o bardzo nisl<iej zawartości t,Irtszczu i specy-
ficznych walorach snrakowych, lTlozc w znacznym stopniu
urozmaicić r,vybor mięsa kr-rlinamego i dalszy wzrost jego spo-
życit,t.

Jednyl z najrviqkszych problemów handlu przetworami mię-
snymi jest wysocę niczadowalająca powtarzalrrość jakości
i zrnienność zawartości poszczególnych składników,w tym
głórłmic tłuszczu. Głównym problclnern jest brak standardów
jakościowych wyjściowych surowców mięsnych, tzn. mięsa
drobnego. Pózniejsze procesy przctwórcze nic tylko nie wy-
równrlją, ale wręcz potęgująróznice jakościowe w obrębic tych
sarnyclr asor-tymentów przetworów i przy ułomności dotych-
czasowego systelTlt znakowania tttrlrdnia to konsumentowi pra-
widłową ocenę produktów.

Zarowno w przemysłowej produkcji zywności, jak i w przy-
gotowywaniu potraw w warunkach domowych, niedoceniane,
olbrzyrnie znaczenie dla jej ,,zdrowotności" ma obróbka ter-
tniczna. Wynika to nliędzy innyrni z tcgo, że proccsy obróbki
terrniczncj rrrięsa, jak i warunki przechowywania przetworów
przy dostępie tlenu nlają istotny wpływ na powstawanie oksy-
stęroli, tj. produktów utlerriania cholesterolu. Nicktóre z oksy-
steroli mają działanic miazdzycotwórcze. Stąd modyirkacja
procesów obróbki tennicznej lnięsa popl,zez ograniczenie gri-
Iowania, slnazcnia, pieczenia na fzccz gotowania lub duszenia
oraz stosowanie zasady ninimalnej dawki cieplnc.j i optymal-
nych warunków przechowywania zywności np. przęz szerszc
stosowanie zamrażania, wpływa na ograniczenie tworzenia się
tyclr wym. zywi eniowo niekorzystnych i niepoza.d any ch związ-
ków chcmicznych.



Ograniczenie spożycia soli kuchennej

Przetwory mięsne wnoszą w postaci soli kuchennej około
10% sodrr spozywanego przez przeciętnego konsumenta.
W technologii przetwórstwa mięsa sól jest jednal< niezbędna
ze względu na kształtowanię smakowitości produktów, alctakżę
na zapewnienie cldpowiedniej tekstury fiednorodności bloku,
spójności plastrów, soczystości), ekonomiki (zwiększenie
wodoclrłonności) i trwałości. W wyniku zmian w technologii
solęnia i peklowania mięsa (między innymi przez solenie mię-
sa,,ciepłego", zastosowanię dodatków funkcj onalny ch) znacz-
nie zmniejszono zawartośó soli w gotowych przetworach
mięsnych, tj. do poziomu 20ń w kięłbasach i wędzonkach pa-
rzonych oraz około 3-4oń w przetworach surowo dojrzewają-
cych. Jednak wzotując się na krajach skandynawskich marny
jeszcze wiele do zrobierria w tym zakresie,

0graniczenie stosowania azotynów
Większość przetworów mięsnych produkowanych w Polsce

jest wytwarzana z mięsa peklowanęgo. Uzycie azotynów
(w szynkach surowo dojrzewających takze azotanów) w pro-
cesie pcklowania mięsa umozliwia wytworzenie charakterys-
tycznel barwy mięsa peklowanego i poządanych cech organo-
lepĘcznych, w szczególności barwy gotowych przetworów mię-
snych. lch stosowanie harnuje procęsy utlęniania tłuszczów
i wzrost rnikroflory, w tyn najgrożniejszej baktcrii, tj. Clostri-
dum botulinum, wytwarzajapej tzw. jad kiełbasiany. Jednak
w pewnych warunkach w obecności azotynu mogąpowstawać
nitrozoaminy, np. w snazonych produktach z mięsa peklowa-
nego oraz w niektórych przetworach, zwłaszcza surowo doj-
rzewających. W obecnie stosowanych technologiach peklowa-
nia całkowicie wyelinlinowano tradycyjne peklowanię azota-
nowe i do tego celu wykorzystuje się jedynie azotyny w ściśle
określonych dawkach, tj. tal(ich, aby ich wyjściowa ilość umoz-
lirł,iła poprawne przeprowadzenię procesu peklowania, a tzw
zawafiośc azotynu resztkowego w gotowym produkcie nie prze-
kr aczała 0,0 Io/o. N iezwykle istotny dla prawidłowego procesu
peklowania z uży clemazotynu sodu j est niewielki dodatek rzędu
0,05% dobrze znanego jal<o witamina C kwasu askorbinowego
lub jego soli sodowej (E301), który jako silny reduktor przy-
spiesza bardzo reakcj ę procesu peklowania i pozwala na zmniej -

szenie o 1/3 ilośc niezbędnego do jej przebiegu azotynu. Nie-
świadomy tego korzystnego działania korrsument widzap na
opakowaniu wśród listy składników mięsnyclr zapis ,,E30l
(przeciwutlen iacz)", moze mieć zupełnie nieuzasadnionę oba-
wy o tzw, chemizację zywności.

kolejn;umi propozycjami w tym zakresie są daleko zaawan-
sowane badania nad systemerrr peklowania bezazotynowego,
który wyeliminuje niebezpięczeństwo tworzenia nitrozoalnin.
W tej technologii proponuje się wykorzystanie zsyntetyzowa-
nego nitrozobarwnika (z wykorzystaniem do tego celu hemo-
globiny krwi zwierząt rzeżnych). Pozostałę funkcje azotynu
proponuje się zastąpić:

- przeciwbotulinowe - dalszym poprawieniem higieny pro-
dukcji oraz np, dodatkiem kwasów spozywczych lub ich soli,

- aromato- i smakotwórczą dodatkięm fosforanów i re-
duktorów (tych ostatnich jako wpływających na przemiany
składników tfu szczowych).

Zmiany w plocesie wędzenia
Obok solęnia i suszenia, wędzenie jest jedną z najstarszych

metod utr-walania mięsa i wyrobów z niego przygotowywanych.
Dym niezbędny do wędzenia powstaje w wyniku pirolizy drew-
na (niepełnego spalania w atlnosferze ubogiej w tlen). Podczas
tego procesu tworzy się szereg lotnych zwiagków organicznych

(kwasy, związki karbonylowe oraz fęnole i ich pochodne), które
wykazuj ą działanę b arwo i smakotwórcze, p rzeciwb akteryj ne
i przeciwutleniaja.ce. Jednakze związkom tym, jak stwierdzo-
no w ostatnich latach, towarzyszy występowanie wielopierście-
niowych węglowodorow aromatycznych (głównie benzo-pire-
nu), które wykazują działanie rakotwórcze. Zwiagki te tworzą
się w stosunkowo duzych ilościach szczególnie wówczas, gdy
procesowi pirolizy drewna w temperaturze powyżej 400'C to-
warzyszy spalanie tłuszczu (np, kapiącego w trakcie tradycyj-
nego wędzenia w wędzanriach z otwarlym, bezpośrednim pa-
leniskiem lub w czasie grilowania). Stosowanę obecnie tech-
nologie produkcji dymu w nowoczesnych dymogeneratorach:
samoczynnego żarzęnia, ekstrakcji parowej lub w wytworni-
cach ciemych oraz zżarzaniabęzżarcwęgo w znacznym stop-
niu ograniczyło to zagrożenie poprzez obnizenie temperatury
zżarzanla zrębków lub trocin i temperatury oraz wilgotności
dymu docierającego do wędzonego produktu. Najnowsze ten-
dencje zmierzają do dalszego ograniczenia roli wędzenia do
aromatyzowania i zabarwiania powierzchni przetworów nrięs-
nych barwnikami i stosowania ciekłych preparatów dymu wę-
dzarniczego uzyskiwanych w drodze kondensac.j i wytworzo-
nego dymu i rafinowaniu kondensatu w celu jego oczyszcze-
nia i tym samym pozbawienia (do śladowego poziomu
<10 ppb) niebezpiecznych dla zdrowia konsumęntów rakotwór-
czych składników dymu wędzarniczego. Ponadto ćoraz szę-
rzej stosowane są i zyskały akceptację konsumentów osłonki
sztucznę zdejmowane przed konsulnpcją oraz cała gama nie-
wędzonych produktów bezosłonkowych, w których aromaty-
zujagąrolę dymu przejęły przyprawy i inne prepalaty aroma-
tyzuJące.

podsumowanie

Zywność pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności mię-
so i przetwory mięsne dostarczają konsumęntowi wiele uni-
kalnych składnikow niezbędnych do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu, takich jak: wysokiej jakości białko o sze-
rokim spektrum niezbędnych aminokwasów, witaminy grupy B
i szeregu mikroelementów, jak np. żelazo, cynk, fosfor, selen
i in. Przęde wszystkim jednak mięso ma to do siebie, ze po
prostu smakuje i jest prawie powszechnie akceptowanynt, tra-
dycyjnym składnikiem diety.

W ostatnich kilkudziesięciu latach wiodąca pozycja mięsa
i przetworów w zywieniu człowieka była kwęstionowana głow-
nie z trzęch ptzyczyn,. zawartości tłuszczu, soli i azotynu. Dys-
kusja objęła zarówno samych konsumentów, jak i agencje rzą-
dowe i międzynarodowe wydającę zalecenia zywieniowe i od-
powi ednie normy, Przemysł mięsny odpowiedział jednoznacz-
nie, tzn. istotnie zmniejszył zawarlośc tłuszczltw mięsie i * *ry-
robach nrięsnych, obniżył poziom soli w przetworach i wpro-
wadził szereg nowych technologii, które zminimalizowały po-
wstawanie potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia konsu-
rnentów substancji, nie mówiap juz o niebywałym postępie
w zakresie higieny produkcji i eliminowanie zagrożeń bezpie-
czeństwa zdrowotnego (np. powszechne wdrozenie systernu
HACCP), Oczywiście, wszystko to nie wystarcza i nie satys-
fakcjonuje. Dyskusje naukowe będą więc trwały dalej tak, jak
i wymiana poglądów na optymalną dietę. Jest jednak njemal
pewne, ze ostateczna decyzja, co i w jakich ilościach mozna
lub trzeba jeść, będzie zawszęnalężała do konsumenta i będzie
w znaczne1 mierze uwarunkowana zasobnością jego porlfela.
Jednakze naszym obowiązkiem jest równiez pełne informo-
wanie/uświadamianie konsumentów, a nie poddawanie ich pre-
sji sensacyjnych inforrnacj i prasowych.
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