
ROCZN. PZH, 1991, XLII, NR l 

LUCJAN SZPONAR, TERESA MIELESZKO 

SPOSÓB ŻYWIENIA MĘŻCZYZN W POLSCE W LATACH 1975—1984 
(PRZEGLĄD I ANALIZA PRAC) 

MALE DIETARY PREFERENCES IN POLAND 1975 — 1984 
(REVIEW AND ANALYSIS OF THE RESEARCHES) 

Z Zakładu Higieny Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie 
Kierownik Zakładu: dr n. med. L. Szponar 

Oceniono jakość żywienia na przestrzeni ostatnich 10 lat u 22 249 pracujących mężczyzn. 

Energia średnioważonej całodziennej racji pokarmowej była zgodna z zaleconą normą. 

Spożycie w grupach produktów — wysokie dla mięsa i wędlin, jaj i innych tłuszczów, 

zaś niskie dla mleka i jego przetworów, warzyw i owoców, produktów zbożowych, 

ziemniaków i cukru potwierdza, że sposób żywienia mężczyzn nie ulega poprawie w kierunku 

racjonalnego modelu wyżywienia. 

Sposób żywienia się ludności jest przedmiotem stałego zainteresowania polityków, 
| ekonomistów, specjalistów z zakresu ochrony zdrowia i wielu innych działów gospo- 

darki narodowej [1, 9, 20, 23, 24]. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy jakością 
żywienia a stanem zdrowia człowieka, samopoczuciem i zdolnością do pracy [9, 23]. 

| Z punktu widzenia ochrony zdrowia istotnym jest, jaką rzeczywiście ilość energii 
| i składników odżywczych pobiera człowiek w całodziennym pożywieniu [30, 31]. 

| Zarówno bowiem niedobór jak i nadmiar energii i składników odżywczych zawartych 
| w pożywieniu są niekorzystne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia [23, 24]. Niewielka 
| za lata 1975—1984 liczba opracowań epidemiologicznych, dotyczących spożycia 

| żywności netto przez duże liczebnie grupy mężczyzn była jednym z powodów podjęcia 
| niniejszej pracy. Ma ona charakter przeglądu i ujmuje zbiór prac wykonywanych 
| i opublikowanych z tego zakresu w Polsce w ostatniej dekadzie. 

  

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Dane o żywieniu mężczyzn w Polsce 1975—1984 uzyskano na podstawie badań własnych oraz 
opublikowanych w dostępnych czasopismach bądź zamieszczonych w dokumentacjach złożonych 
w Instytucie Żywności i Żywienia [3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 26, 27]. Do zestawienia 
wybrano głównie te prace, które w sposób ilościowy omawiały sposób mężczyzn zatrudnionych 
w gospodarce narodowej. 

Brano pod uwagę przede wszystkim wyniki uzyskane metodą wywiadu dotyczące: żywienia w ciągu 
ostatnich 24 godzin, historii żywienia bądź metodami pokrewnymi. We wszystkich analizowanych 
pracach do oceny wartości odżywczej pożywienia wykorzystywano tabele składu i wartości odżywczej 
produktów [21]. Oceniając jakość żywienia mężczyzn opierano się na wynikach zawartości energii 
1 składników odżywczych w całodziennej racji pokarmowej, a także w miarę możliwości na wielkości
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spożycia 12 grup produktów. Omawiana populacja obejmuje 22 249 mężczyzn w wieku produkcyjnym, 

zatrudnionych głównie w przemyśle [5, 10, 11, 12, 19, 26], państwowych gospodarstwach rolnych 
[6, 7] oraz chłoporobotników [25, 27]. W badaniach [3, 18, 19] wszyscy mężczyźni byli pracownikami 

fizycznymi, zatrudnionymi w zakładach pracy w rejonie Warszawy, Szczecina i Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego. 
W badaniach Kuleszy i wsp. [11] pracownicy fizyczni stanowili 65% ogółu badanych, zatrudniowych 

w warszawskich zakładach pracy, natomiast w innych [6, 7] sposób żywienia dotyczył mężczyzn 

zatrudnionych w rolnictwie uspołecznionym, gdzie pracownicy fizyczni stanowili ok. 85% ogółu 
badanych [6, 7]. Oceną objęto także młodych robotników — uczniów szkół zawodowych, głównie 

przyzakładowych z terenu całego kraju [26]. Całodzienne żywienie pracownikami zakładów prze- 
mysłowych, z których ok. 80% to chłoporobotnicy omawiano w pracach [25, 27]. Większość 
badań uwzględnionych w zestawieniu, jak i ponad 50% liczby badanych mężczyzn pochodziło 
z Warszawy lub województwa stołecznego [5, 6, 7, 10, 11, 12, 18]. Ponad 43% badanych 

było pracownikami zakładów przemysłowych Polski południowej [3, 27]. Pracownicy zatrudnieni 

na terenie Szczecina byli badani przez Pilawską i wsp. [19]. Chłoporobotnicy badani przez 
Szponara i wsp. [25] pochodzili z okolic Lublina. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Zawartość energii i składników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych 
badanych mężczyzn w latach 1975—1984 przedstawia tabela I. 

Tabela I. Zawartość energii i składników pokarmowych w całodziennym pożywieniu mężczyzn 
w wieku produkcyjnym na osobę/dzień w latach 1975—1984 (N=22 249) 

Energy and nutrition components content in male (in productive age) daily diet, per day 

  

  

  

— 1975—1984 

Rok badania 1976 1976 1976-77 _ 1976—78 1977 1977 
Autor Jed- L. Nowicka Г. Szponar W. Kulesza  J.Sznajd  H. Pilawska A. Dobrzań- 

Energia nost- [18] [25] 11] [27] [19] ska [25] 
i składniki ka N=470 N=26 N=5484 N=7041 N=691 N=103 
pokarmowe x x x x x x 

Energia kcal 3915,0 3777,0 2750,0 2495,4 3592,1 2676,2 
Białko ogółem Е 112,4 109,9 91,6 80,8 119,5 89,9 

w tym: 

B. zwierzęce Е 74,3 67,5 - - - 63,4 
Tłuszcz g 173,5 165,0 114,3 96,6 151,4 126,8 
Weglowodany Е 483,9 464,0 338,0 325,8 430,0 293,7 
Wapń Е 1,0 1,30 0,63 - 0,99 0,57 
Zelazo mg 20,3 17,9 17,2 - 26,4 17,0 
Witamina A jm 3085,0 4510,0 - - 7709,2 5114,7 
Witamina B, mg 1,67 1,42 1,75 - 2,10 1,90 
Witamina B, mg - _ 1,78 - 2,40 1,90 
Witamina C mg 20,1 87,0 98,0 - 35,3 64,1 

Energia z biatka % 11,3 11,8 13,3 13,0 13,1 13,5 
Energia z tłuszczu % 39,6 39,4 34,8 37,5 37,8 42,6 

— brak danych 

* ekwiwalentu retinolu w ug 
x średnia
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Jak z niej wynika średnia wartość energetyczna całodziennej racji w 14 analizowa- 
nych pracach wahała się od 2 495 kcal do 3 915 kcal, zaś zawartość białka ogółem 
od 80,8 do 119,5 g. Biorąc pod uwagę, iż masa ciała przeciętnego mężczyzny w Polsce 
wynosi ok. 70 kg, ilość białka na 1 kg masy ciała była przypuszczalnie znacznie wyższa 
aniżeli zalecana aktualnie, tj. I go NPU 70%. Procent energii z białka wahał się od 
11,0 do 13,5 i w 10 zbiorach racji był zadowalający. 

Wysoki był procent energii z tłuszczu. Tylko w dwóch badaniach był niższy aniżeli 
górna granica poziomu zalecanego [3, 11]. Zawartość wapnia w dziennej racji wahała 
się od 0,57 do 1,3 g. Tylko w dwóch badaniach była równa lub wyższa aniżeli 1,0 g. 
Zawartość żelaza wahała się od 16,9 mg do 26,4 mg i u wszystkich autorów była 
wyższa aniżeli zaleca norma. 

Zawartość wiatminy A podana tylko w 7 pracach jest trudna do oceny ze względu 
na niejednakowy sposób jej obliczania. Ilość witaminy B, w dziennej racji wahała się 
od 1,42 do 2, 40 mg, a witaminy B, od 1,70 mg do 2,40 mg. Najwyższe wahania 

pomiędzy poszczególnymi zbiorami racji dotyczyły witaminy C. Najniższa ilość 
w przeciętnej dziennej racji wynosiła 20,1 mg, a najwyższa 150,9 mg. Wartość najniższa 
była więc siedmiokrotnie mniejsza aniżeli poziom maksymalny. 

Z zestawienia 14 zbiorów danych podanych w tab. I obliczono zawartość energii 
i składników pokarmowych w średnioważonej racji pokarmowej. Wartości te przed- 
stawione w tabeli II porównano z normą na niższym poziomie dla mężczyzn 
wykonujących pracę umiarkowanie ciężką [22]. 

  

  

c.d. Tab. I 

1977-78 1978 1978-79 1978-79 1980 1980-81 1982-83 1984 
W. Chorąży A. Dobrzań- W. Kulesza W. Kulesza A. Dobrzań- W. Kulesza W. Kulesza  J. Szponar 

[3] ska [6] [12] [10] ska [7] [12] (0 [26] 
М= 2607 М= 53 N=625 №= 844 N=49 N=574 N=3001 N=681 

x x x x x x x x 

3814,8 3325,8 2692,0 3200,0 3676,7 2792,0 2684,0 3436,0 

119,3 101,2 90,4 104,7 100,8 91,8 85,9 98,9 

a 47,3 ~ - 55,6 - 54,5 

144,1 130,7 109,3 137,5 172,6 115,6 105,0 138,4 

507,1 435,8 336,0 385,0 423,4 345,0 348,0 459,2 

0,70 0,60 0,61 0,69 0,59 0,64 0,64 0,80 

25,6 23,1 16,9 19,5 18,7 17,7 17,1 23,2 

- 6639,6 - - 5751,3 - - 1234,0* 

= 2,10 1,78 2,10 2,40 1,87 1,72 1,60 

a 1,80 1,74 2,00 1,70 1,75 1,73 1,90 

106,8 150,9 90,0 108,0 94,3 86,0 83,0 48,6 

12,5 12,2 13,5 13,1 11,0 13,2 12,8 11,5 

34,0 35,4 36,6 38,7 42,3 37,2 35,2 36,3
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Tabela II. Zawartość energii i składników odżywczych w średnioważonej całodziennej racji 

pokarmowej mężczyzn w wieku produkcyjnym na osobę/dzień (N=22249) w latach 

1975-1984 
Energy and nutrition components content in male (in productive age) average daily 

food ration per capita per day (N =22249) 1975-1984 

  

  

Liczba osób Średniowa- % 
Energix i skkolniki Jed- dla których żona cało- realizacji Zakres wartości 

pokarmowe nostka obliczono dzienna zalecanej średnich energii 
średniowa- racja od 1981 r. i składników 

żoną rację pokarmo- normy pokarmowych 

pokarmową wa x [22] 

Energia kcal 22249 2879,4 103 2495,4 — 3915,0 
Białko ogółem g 22249 92,7 109 80,8 — 119,5 
w tym: 
białko zwierzęce g 1382 61,9 206 47,3 - 743 
Tłuszcz 8 22249 115,1 121 96,6 — 173,5 
Węglowodany Е 22249 366,5 92 293,7 — 507,1 
Wapń Е 15208 0,69 86 0,57 — 1,30 
Żelazo mg 15208 19,6 163 16,9 — 26,4 
Witamina A jm 2073 3917,5 78 3085,0 — 7709,2 
Witamina B, mg 12601 1,78 111 1,42 — 2,40 
Witamina B, mg 12105 1,82 107 1,70 — 2,40 
Witamina C mg 15208 88,7 148 20,1 — 150,9 
Energia z białka % 22 249 12,9 — 11,0 - 13,5 

Energia z tłuszczu % 22249 36,4 - 34,0 - 42,6 
  

Z tabeli tej wynika, ze w calodziennej średnioważonej racji pokarmowej zawartość 
energii była zgodna z przyjętą normą. Podobną zawartość energii była zgodna z przyjętą 

normą. Podobną zawartość energii w przeciętnej dziennej racji pokarmowej wynoszącą 
2 950 kcal stwierdziała Muszyńska i wsp. [14]. Ilość białka ogółem w średniważonej 
racji była również na poziomie zalecanym. Jedynie w badaniach Sznajdach [27] średnia 
ilość spożytego białka była niższa aniżeli zalecana do spożycia dla mężczyzn umiar- 

kowanie ciężko pracujących. Udział białka zwierzęcego w ogólnej ilości białka w racji 

oceniało niewielu autorów. Udział tego składnika w całodziennym wyżywieniu wynosił 

ok. 66,7%. Ilość tłuszczu spożyta przez przeciętnego mężczyznę w ciągu dnia była 

wyższa (o 21%) od ilości zalecanej. 
Ilość wapnia w racjach mężczyzn pracujących była niższa niż zalecana, a żelaza 

stanowiła ponad 160% normy. Praktycznie w materiałach każdego z autorów poziom 

żelaza nie był niższy aniżeli zalecany. Ilość witaminy A w średnioważonej całodziennej 

racji pokrywa 78% normy, a w przypadku witaminy C 148%. Brak w wielu pracach 

szczegółowego opisu postępowania metodycznego co do stopnia red ukcji witamin nie 

pozwala ocenić, czy wartości te głównie w odniesieniu do witaminy C nie są zawyżone 

wskutek zbyt niskiej redukcji. 
Badania niektórych autorów wykazują, że straty witaminy C podczas obróbki 

kulinarnej są znacznie wyższe aniżeli dotychczas przyjęte [15]. „Wyniki badań labora- 

toryjnych dotyczące oceny jakości żywienia wykazują duże różnice między wartościami
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obliczonymi teoretycznie, a oznaczonymi chemicznie w przypadku witaminy C [8, 15]. 

Zawartość witaminy C oznaczona analitycznie w posiłkach ze stołówki dla pracow- 

ników fizycznych i umysłowych wynosiła średnio odpowiednio 20,1% i 18,8% wartości 

obliczonej teoretycznie przyjętej za 100%. Zawartość witaminy B, i B, w średnio- 

ważonej racji pokrywały zalecaną normę odpowiednio w 111% i 107%. 
W oparciu o zebrane materiały dokonano również oceny spożycia żywności 

w grupach produktów (tabela III). 
Z tabeli tej wynika, że spożycie produktów stanowiących główne źródło białka 

roślinnego i węglowodanów złożonych jak zbożowei ziemniaki wahało się w przypadku 

pierwszych od 180 do 413 g, a drugich od 218 do 640 g. Zakres spożycia był więc 

duży, szczególnie w odniesieniu do ziemniaków, gdzie wartość najwyższa była prawie 

trzykrotnie większa niż najmniejsza. Spożycie takich produktów roślinnych jak 
warzywa i owoce wahało się od 136 do 586 g. Najniższe spożycie było więc ponad 

4-krotnie niższe aniżeli najwyższe. Spożycie nasion, roślin strączkowych było niewielkie, 

wahało się od 22 do 63 g, a innych tłuszczów od 7 do 56 g. Pomiędzy poszczególnymi 
autorami różnice w spożyciu innych tłuszczów były więc bardzo wysokie, najwyższe 
w porównaniu ze spożyciem pozostałych grup produktów spożywczych. Spożycie cukru 
i słodyczy łącznie wahało się od 38 do 93 g. 

Podobnie jak dla energii i składników obliczono średnioważoną wartość w każdej 
grupie produktów spożywczych, co przedstawia wraz z % realizacji normy wyżywienia 
na poziomie ekonomicznym B tabela IV. 

Tabela IV. Ilość spożytych produktów w średnioważonej całodziennej racji pokarmowej mężczyzn 

w wieku produkcyjnym w g/osobę/dzień w latach 1975—1984 

Amounts of food products consumed by males (in productive age) in the average daily 

food ration in g per capita per day 1975-1984 

  

  

Liczba osób Średnioważona % realizacji Zakres wahań 

dla których całodzienna racja zalecanej wartości 

Grupy produktów obliczano śred- pokarmowa w dziennej średnich 
nioważoną rację  g/osobę/dzień racji w grupach 

pokarmową x pokarmowej produktów 

Produkty zbożowe 11 807 253,5 69 181—413 
Mleko i jego przetwory 14 414 421,3 44 151-867 

Jaja 13 570 29,5 177 24— 68 
Mięso, wędliny, ryby 14 414 291,6 194 180-388 

Masło 13 570 27,8 93 22- 63 

Inne tłuszcze 10 910 49,3 141 7- 56 

Ziemniaki 13 570 335,7 75 218—640 

Warzywa i owoce razem 14 414 350,0 53 136-596 

Cukier i stodycze 14 414 59,2 85 38— 93 
  

W tabeli tej spożycie warzyw i owoców podano łącznie uzyskując w ten sposób 

pełniejszą możliwość porównań wyników prac różnych autorów. Z tabeli [V wynika, 

że dzienna racja pokarmowa w najmniejszym stopniu realizowana była w przypadku 

mleka i jego przetworów oraz warzyw i owoców łącznie, odpowiednio 44 i 53%.
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W jednej z prac [3] dla stosunkowo dużej populacji pracujących mężczyzn spożycie 
mleka i jego przetworów pokrywało zalecaną ilość jedynie w około 10% [22]. 
Również niski był % realizacji normy dla produktów zbożowych i ziemniaków, 
odpowiednio 69 i 75%. 

Większość badanych mężczyzn w swoim całodziennym żywieniu nie spożywała 
produktów zbożowych i ziemniaków w ilościach zalecanych. Zjadali oni również mniej 
cukru i słodyczy niż przewiduje to zalecana dzienna racja. Spożycie mięsa, wędlin i ryb, 
jaj oraz innych tłuszczów było zdecydowanie wyższe niż zalecane. Spośród wszystkich 
grup produktów w największym stopniu (194%) realizowana była w średnioważonej 
całodziennej racji norma na mięso, wędliny i ryby. Z analizy danych poszczególnych 
autorów wynika, że spożycie mięsa, wędlin i ryb przewyższało wartości zalecane od 
ok. 20 [25] do 118,0% [10]. 

Podobnie było ze spożyciem jaj. Średnioważona wartość całodziennej racji 
w przypadku tego produktu przewyższa ilość zalecaną o 77%. Spożycie takich 
produktów jak smalec, słonina, olej, margaryna łącznie przekraczało ilość zalecaną 
średnio o ponad 40%. 

Tendencje w spożyciu energii poszczególnych składników odżywczych w racjach 
pokarmowych wynikające z badań różnych autorów na przestrzeni 10 lat są 
zbliżone do danych Sekuły [20] dotyczących ilości żywności przeznaczonej do 
spożycia przez przeciętną osobę w gospodarstwach pracowniczych. Nawyki żywieniowe 
pracujących mężczyzn są odzwierciedleniem zwyczajów żywieniowych panujących 
w ich domach. Zbyt wysokie spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, 
z wyjątkiem mleka i sera, a zwłaszcza, przy niskim spożyciu białka roślinnego, 
węglowodanów złożonych raz owoców i warzyw jest wadą ciągle powtarzającą 

się w żywieniu. 
Z dokonanego przeglądu sposobu żywienia mężczyzn zatrudnionych w gospodarce 

narodowej wynika, że tendencje w proporcjach spożycia produktów nie ulegają 
znaczącej poprawie w kierunku bardziej racjonalnego modelu wyżywienia, tj. zwięk- 
szenia spożycia zbożowych, ziemniaków, strączkowych oraz warzyw i owoców przy 
zmniejszeniu ilości tłuszczów zwierzęcych. W populacji mężczyzn w wieku 20—39 lat 
tłuszcz zwierzęcy stanowił 90,5% całej ilości spożytego tłuszczu, a udział margaryn 
i olejów kształtował się na poziomie 8,6% [10]. W innych badaniach spożycie tłuszczów 
zwierzęcych w stosunku do roślinnych stanowiło 95,3%, a największa ilość tłuszczu 
pochodziała z tłustych wędlin, tłustego mięsa wieprzowego oraz masła [27]. Oceniając 
realizację normy na mięso i wędliny u hutników i górników wykazano, że spożycie 
mięsa wahało się od 139 do 237% ilości proponowanej, a wędlin od 254 do 358% [3]. 
Robotnicy korzystający z posiłków regeneracyjnych spożywali mięso i wędliny od- 
powiednio w 186—330% i 370—527% ilości zalecanej [19]. Z powyższych danych 
wynika, że obniżenie spożycia tłuszczów pochodzenia zwierzęcego przy jednoczesnym 
zalecaniu zwiększenia spożycia tłuszczów bogatych w niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe (NNKT) oraz wapnia wymaga nadal efektywniejszych oddziaływań na 
społeczeństwo. 

W pracach, w których duży nacisk położono na ocenę struktury spożycia 
produktów zbożowych zawarte są dane z których wynika, że w stosunku do całej ilości 
pieczywa chleb razowy oraz kasze spożywane były przez robotników sporadycznie 

1 w niewielkich ilościach [10].
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W wielu badaniach dużą wagę przywiązano do oceny liczby posiłków w ciągu dnia 
i częstotliwości ich spożywania, zwłaszcza u robotników zatrudniowych w systemie 
zmianowym [19, 28, 29]. Wynika z nich, że robotnicy spożywali posiłki dość obfite 
mając jednak długie przerwy pomiędzy nimi. Nie przywiązywali znaczenia do pierw- 
szych i drugich śniadań. 

Ważkim problemem poruszonym w wielu pracach jest organizacja i jakość żywienia 
przyzakładowego ze szczególnym uwzględnieniem posiłków regeneracyjnych i wzmac- 
niających, a także sprawa zaopatrzenia w czasie pracy w napoje robotników zatrud- 
nionych w warunkach podwyższonych temperatur co w niniejszej pracy zostało 
pominięte [17, 18, 19]. 

WNIOSKI 

1. Sposób żywienia mężczyzn w Polsce w latach 1975—1984 był nieprawidłowy 
i charakteryzował się wyższym niż zalecane spożyciem mięsa, wędlin i ryb, jaj oraz 
tłuszczów zwierzęcych. Niższe niż zalecane było natomiast spożycie mleka i jego 
przetworów, zbożowych, ziemniaków, warzyw i owoców oraz cukru i słodyczy. 

2. Zawartość energii, białkai witaminy B w przeciętnej racji pokarmowej mężczyzn 
była zgodna z ilością zalecaną, a tłuszczu, żelaza i witaminy C wyższa, natomiast 
wapnia i witaminy A niższa od zalecanej. Procent energii z białka w przeciętnej dziennej 
racji był zadowalający, a energii z tłuszczu zbyt wysoki. 

3. Wysokie spożycie jaj, tłuszczów zwierzęcych, przy niskim udziale olejów 
bogatych w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe oraz niskie spożycie warzyw, 
owoców i produktów zbożowych, a tym samym niedobory błonnika pokarmowego 
w pożywieniu sprzyjają rozwojowi miażdżycy, chorób zwyrodnieniowych i wysokiej 
nadumieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym. Zmiana sposobu żywienia męż- 
czyzn jest niezbędna w tej sytuacji dla poprawy stanu zdrowia omawianej populacji. 

L. Szponar, T. Mieleszko 

NUTRITION OF MEN IN POLAND IN YEARS 1975-1984 

Summary 

The quality of nutrition of 22249 men employed in Polish national economy was evaluated on 
the basis of own resultzs and of literature data, obtained between years 1975-1984 in Poland. 

Energy content in the daily food ration (weighted mean) of the investigated men was 2879 kcal 
and was in agreement with the standard (lower level) recommended for men working moderatly heavily. 
In the 14 publications considered, the mean value of energy content in the food ration fluctuated 
between 2495-3915 kcal/indiv. day. In the daily food ration (weighted mean), total protein content 
amounted to 93 g, with high participation of animal protein; it exceeded the recommended amount 
of protein. The amount of fat ingested daily by an average working man was 115 g, and exceeded the 
recomended fat intake by moere than 20%. 

Evaluation of the daily food ration (weighted mean) from the standpoint of the groups of products showed that the daily intake of: a) meat, sausages and fish, 2) eggs and 3) fats, amounting to 292, 
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29.5 and 49 g, respectively, greatly exceeded that recommended by food standards , and accounted for 
194, 177 and 141%, respectively, of the food allowance. 

In contrast, the mean daily intake of: 1) milk and its products, and 2) vegetables and fruits, was 
lowest, and accounted for 44 and 53%, respectively, of the food allowance. 
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