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Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych 
w żywności i diecie

Szkolenie „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych 
w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649” 

Warszawa, 8 grudnia 2022 r.

Edyta Jasińska-Melon, Hanna Mojska

IZOMERY TRANS KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
wyłącznie niekorzystane działanie na zdrowie człowieka

pierwsza krytyka TFA – lata 60 (Dr Fred Kummerow):
zator tętnic - ↑ chorób serca 

(Johnston PV, Johnson OC, Kummerow FA.: Occurrence of trans fatty acids in human tissue. Science 1957; 126, 698–699) 
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Krajowe i międzynarodowe organizacje oraz grupy ekspertów zalecają maksymalne ograniczenie 
spożycia i-TFA

ALAP – as low as possible / tak niskie jat to jest możliwe we właściwie zbilansowanej diecie

Kraj / region Organizacja / instytucja - rekomendacje Rok TFA

Polska

Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja 2012

ALAPNormy żywienia dla populacji Polski 2017

Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie
2020

2023 / projekt
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Niektóre kraje już wiele lat temu wprowadziły własne środki regulujące zawartość TFA 
w produktach spożywczych

Szkolenie pt. „Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649”, Warszawa, 8.12.2022 r.

Obowiązek znakowania produktów 
spożywczych zawartością TFA

 Kanada (2005)

 USA (2006)

 Chile (2006)

 Paragwaj (2006)

 Urugwaj (2006)

 Brazylia (2006)

 Argentyna (2006)

 Korea Południowa (2007)

 Tajwan (2008)

 Hong Kong (2010)

Limity zawartości TFA w żywności
UE:

 Dania (2003) 

 Austria (2009)

 Węgry (2013)

Spoza UE:

 Islandia (2011)

 Szwajcaria (2008)

 Norwegia (2014)

 Rumunia (2017)
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Źródła TFA w diecie

TFA są klasyfikowane według dwóch głównych źródeł, z których pochodzą:
1. przemysłowe tzw. i-TFA (industrially produced) i
2. naturalne tzw. r-TFA (ruminant trans fatty acids).

Przemysłowe lub sztuczne TFA powstają:
1. poprzez częściowe uwodornienie (utwardzenie) płynnych olejów roślinnych lub rybnych zawierających

nienasycone kwasy tłuszczowe oraz
2. podczas procesów dezodoryzacji i rafinacji nienasyconych olejów roślinnych (lub okazjonalnie olejów

rybnych).
o ich głównym źródłem w diecie są częściowo uwodornione oleje roślinne (Partially Hydrogenated

Vegetable Oils, PHVOs) oraz produkty spożywcze wytwarzane z ich udziałem m.in. wyroby
cukiernicze czy koncentraty spożywcze.

Naturalne TFA powstają w żwaczu zwierząt przeżuwających, takich jak krowy, owce i kozy, poprzez bakteryjną
transformację nienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z paszy.

o ich źródłem w diecie człowieka są mleko i przetwory mleczne oraz mięso i przetwory mięsne.
Niewielka ilość TFA występuje również w tłuszczu drobiowym i wieprzowym
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Zawartość TFA w żywności - ogólnoeuropejskie badania dotyczące 
zawartości izomerów trans w żywności (The TRANSFAIR Study, 1998) 

The TRANSFAIR Study, 1998:
o zawartość TFA w tłuszczu mleka różnych gatunków zwierząt kształtowała się na zbliżonym poziomie (zakres od 2,7% 

do 5,2% wt/wt), 
o mleko pochodzące z okresu letniego zawierało więcej TFA niż mleko z okresu zimowego
o w produktach mleczarskich zawartość ́TFA wahała się 

 od 4,0% do 6,2% wt/wt w przypadku masła oraz 
 od 3,6 do 5,7% wt/wt w przypadku serów

o na poziom TFA w mięsie wpływa gatunek zwierzęcia 
 najmniejsze ilości TFA stwierdzono w wieprzowinie (0,2-2,2% wt/wt) i mięsie kurcząt (0,2-1,7% wt/wt), nieco 

wyższe w mięsie królika (0,6% wt/wt), konia (0,5% wt/wt) i indyka (0,6-1,3% wt/wt), a najwyższe - w wołowinie 
(2,8-9,5%) oraz jagnięcinie i baraninie (4,3-9,2% wt/wt), 

o w przypadku produktów mięsnych zawartość TFA była zróżnicowana i wynosiła od 0,3% do 5,3% wt/wt w kiełbaskach

Zawartość TFA w mleku i przetworach mlecznych oraz mięsie i przetworach mięsnych jest stosunkowo stała (<10% FA),
ale w niewielkim stopniu waha się w zależności od pory roku i wynikającym z tego rodzajem stosowanej paszy dla zwierząt
hodowlanych.
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The TRANSFAIR Study, 1998:
o zawartość TFA w tłuszczach częściowo utwardzonych (źródło TFA) dochodziła nawet do ponad 50% wt/wt,
o najwyższą zawartością TFA charakteryzowały się tłuszcze do smażenia i pieczenia (0,3-50% wt/wt) oraz koncentraty

zup i sosów (0,2-41% wt/wt).
o margaryny twarde (kostkowe) zawierały od 0,1 do 28% wt/wt TFA, a w margarynach miękkich (kubkowych) ich

poziom kształtował się w zakresie od poniżej 1% do 17% wt/wt.
o wysoką zawartością TFA charakteryzowały się również produkty cukiernicze i ciastkarskie

 w niektórych rodzajach ciast i słodkich ciastek zawartość TFA była nawet powyżej 33% wt/wt,
 maksymalna zawartość TFA stwierdzona w croissantach oraz pączkach typu donuts wynosiła odpowiednio

15% i 32%, a w herbatnikach i innych ciastkach wahała się w zakresie od poniżej 1% do 28% wt/wt.
o Stosunkowo dużo TFA zawierały:

 frytki z restauracji (5-35%) oraz
 ogrzewany w kuchence mikrofalowej popcorn (<1-35% wt/wt).

Zawartość TFA w produktach zawierających tłuszcze częściowo utwardzone jest zmienna i zależy od warunków 
prowadzenia procesu technologicznego, w tym jakości i ilości zastosowanego tłuszczu. 

Zawartość TFA w żywności - ogólnoeuropejskie badania dotyczące 
zawartości izomerów trans w żywności (The TRANSFAIR Study, 1998) 
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Zawartość TFA w żywności w Polsce w latach 2006-2013 (dane literaturowe)

Produkt
Zawartość TFA 

[% wt/wt lub g/100g] Źródło

Tłuszcze piekarskie / szorteningi piekarskie 0,1 - 56,6% Żbikowska, 2006
Rogaliki francuskie 4,1 – 54,2% Krygier, 2006 
Batony (Snickers, Mars, Twix) 0,3 – 2,94 μg/g C18:1t

Stachowska, 2006Chipsy (Lay’s, Snacki, Cheetos) 0,09 – 3,5 μg/g C18:1t
Margaryny m.in. Rama Classic, Rama Olivio, Vita, Flora, Finea) 0,12 - 87,6 μg/g C18:1t
Batony 2,1% Świderski, 2006Wafle nadziewane 10,8%
Mixy do smarowania pieczywa 2,4 – 14,8% Hoffmann, 2007 
Mrożone frytki ziemniaczane 0,78% Kita i wsp., 2007Mrożone frytki ziemniaczane 0,86%

Wyroby ciastkarskie / herbatniki, ciastka, pierniki, biszkopty i rogaliki
0,16 - 36,0% C18:1t
0,02 - 4,13% C18:2t

Paszczyk, 2007
Wyroby ciastkarskie / wafelki 2,04 - 23,53% C18:1t

0,37 - 1,53% C18:2t
Przetwory mięsne m.in. wyroby pasztetowe, podrobowe oraz mięsne 0,03 g - 1,22 g/100 g Drzewicka, 2008
Chipsy ziemniaczane 1,1 – 1,8%

Ratusz, 2008Batony 0,1 – 0,8%
Wafle nadziewane 0,7 – 12,1%
Ciastka kruche 1,2 – 2,4%
Tłuszcze do pieczenia pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 0,1 – 55,9% Żbikowska, 2008
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Zawartość TFA w żywności w Polsce w latach 2006-2013 (dane literaturowe)

Produkt Zawartość TFA 
[% wt/wt lub g/100g] Źródło

Sery twarde zakupione w miesiącu październik 4,14 – 4,69% C18:1t
0,96 – 1,11% C18:2t Żeglarska, 2008

Sery twarde zakupione w okresie luty-marzec 1,65 – 4,42% C18:1t
0,44 – 1,17% C18:2t

Frytki smażone z fast food’a 16,7%

Rutkowska, 2009 Frytki pre-fried / półprodukty do smażenia 4,7%
Frytura / produkt wyjściowy 15,0%
Frytura / po smażeniu 16,1%
Sery podpuszczkowe 1,4 – 3,9 % C18:1t Rutkowska, 2009

Ciasta paczkowane 0,06 – 18,27% C18:1t
0,07 – 1,17% C18:2t Paszczyk, 2009

Produkty cukiernicze (wafle, markizy) do 4% Samotyja, 2010
Tłuszcze roślinne stosowne do wytworzenia ciastek kruchych 0,9 - 23,1% Żbikowska, 2010
Oleje i płynne tłuszcze smażalnicze 0,02 – 6,25% Mojska, 2011Tłuszcze smażalnicze stałe 0,02 – 33,21%
Oliwa z oliwek 0,0 – 0,3% Wroniak, 2011
Ciasteczka „prozdrowotne” 0,28 – 0,79% Wirkowska, 2011Ciasteczka tradycyjne 0,21 – 3,66%
Oleje roślinne 0,0 – 0,5% Łoźna, 2012

Drzewicka, 2012
Żywność wygodna / produkty z ryb i owoców morza 0,1 – 3,6%
Żywność wygodna / pizze i zapiekanki 0,4 – 5,2%
Żywność wygodna / dania mięsne 0,4 – 2,1%

Margaryny twarde 6,23 ± 10,36% (0,27 – 26,63%) Paszczyk, 2013
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Zawartość TFA w żywności w Polsce w latach 2014-2017 (dane literaturowe)

Produkt Zawartość TFA [% wt/wt] Źródło

Pieczywo / chleb
0,54 – 3,99% C18:1t
0,15 – 0,45% C18:2t

Paszczyk , 2014
Pieczywo / bułki

1,03 – 13,35% C18:1t
0,36 – 0,41% C18: 2t

Wyroby seropodobne
0,39 – 3,62%

0,05 – 3,18% C18:1t
1,3 – 3,9% C18:2t

Paszczyk, 2014

Mleko surowe
1,45 ± 0,09% C18:1t
0,43 ± 0,04 C18:2t

Paszczyk, 2014
Kefir

1,46 ± 0,11 C18:1t
0,46 ± 0,07 C18:2t

Mleko znormalizowane do produkcji jogurtów
1,41 ± 0,01% C18:1t
0,42± 0,01% C18:2t

Jogurt
1,38 ± 0,07% C18:1t
0,44 ± 0,03% C18:2t

Orzechy arachidowe
Orzechy piniowe

0,06 %
2,29 % Biernat, 2014

Tłuszcze do smarowania pieczywa, tj. masła, margaryny 0,6 – 2,5% Derewiaka, 2014
Czekolady mleczne 0,00 – 0,61% Bolesławska, 2014Tureckie czekolady mleczne 0 – 0,53%

Ciasta paczkowane gotowe do spożycia
1,19 ± 3,86%

0,07 – 21,71% Jasińska-Melon, 2015

Batony dla dzieci 0,0 – 0,1 g/100 g Białek, 2015

Sery dojrzewające pochodzące z produkcji ekologicznej
0,85 – 4,04% C18:1t
0,26 – 0,85% C18:2t Paszczyk, 2015
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Zawartość TFA w żywności w Polsce w latach 2014-2017 (dane literaturowe)

Produkt Zawartość TFA [% wt/wt] Źródło

Pierś z kurczaka smażona /dom
Pierś z kurczaka smażona / fast food

2,8%
1,1 – 1,8%

Derewiaka, 2016Kotlety wołowe smażone / dom
Kotlety wołowe smażone / fast food

2,9%
2,0 – 2,7%

Wyroby cukiernicze nieopakowane 0,31 – 5,2% Kosewski, 2016Wafle i ciastka pakowane 0,11- 15,1%

Czekolady mleczne
0,23 – 0,66% C18:1t
0,10 – 0,18% C18:2t

Paszczyk, 2016Czekolady mleczne nadziewane 
0,20 – 6,48% C18:1t
0,07 – 0,63% C18:2t

Czekoladki i batoniki mleczne dla dzieci
0,09 – 2,61% C18:1t
0,11 – 0,57% C18:2t

Margaryny twarde

Margaryny miękkie
0,33 - 22,15% 
0,13 - 1,11%

Okręglicka, 2017Masmiksy (miksy tłuszczowe) 0,17 - 9,32%
Masła 1,98 - 3,01%
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Zawartość TFA w żywności w Polsce w latach 2006-2017 (dane literaturowe)

• DANE LITERATUROWE Z LAT 2006 – 2013

• głównym źródłem TFA w diecie człowieka są tłuszcze częściowo utwardzone i produkty

zawierające te tłuszcze m.in. wyroby cukiernicze ciastkarskie, wyroby cukiernicze

czekoladowe, produkty typu fast foods, przede wszystkim frytki oraz margaryny twarde.

• DANE LITERATUROWE Z LAT 2014 - 2016

• produkty z kategorii wyroby cukiernicze i ciastkarskie jako główne źródło TFA w diecie.
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Zawartość TFA w żywności - obecnie

Reformulacja produktów / 
zmiany recepturowe jako 

efekt wprowadzenia w 
niektórych krajach 

obowiązku podawania na 
etykiecie zawartości TFA 

Wprowadzenia w Unii 
Europejskiej maksymalnego 

dopuszczalnego poziomu 
przemysłowo wytwarzanych 

izomerów trans kwasów 
tłuszczowych, w ilości 

2g/100g tłuszczu

obecnie
do 2 g / 100 g produktu 
(większość produktów)

NP. MARGARYNY
• Europejskie Stowarzyszenie Producentów Margaryn

(IMACE):
• przeciętna zawartość TFA w margarynach

przemysłowych (business to business, B2B)
została obniżona ponad 5-krotnie i wynosiła
w 2004 r. 7,1% wt/wt a w roku 2017 już
jedynie 1,1%.

• dostępne w handlu detalicznym margaryny
konsumenckie zawierają mniej niż 2% TFA
(w przeliczeniu na produkt)

• Ogólnopolskie badania Okręglickiej i wsp. [2019]:
• dostępne na rynku polskim masła, miksy

tłuszczowe, margaryny miękkie oraz
margaryny twarde

• w zdecydowanej większości przebadanych
próbek (35 z 44 produktów) zawartość TFA
była poniżej 2%.

• margaryny miękkie charakteryzowały się
najniższą zawartością TFA wśród
ocenianych tłuszczów do smarowania
pieczywa.

• prawie 95% badanych próbek z tego
asortymentu zawierało TFA w ilości poniżej
1%, co określa się jako „praktycznie
nieobecne”.
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RYNEK ŚWIATOWY – PRODUKTY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI TFA

Zawartość TFA w żywności - obecnie

Nagpal T. et al., J. Food Sci. 2021; 86:5159–5174

Kraj TFA (g/100 g)
Produkt o najniższej zawartości 

TFA Produkt o najwyższej zawartości TFA

UK 0.05 – 2.40 g /100 g zupa błyskawiczna
pasztety mięsne/pasztety z dorsza, 

smażone w panierce, na wynos

Chiny 0.04 – 1.68 g /100 g produkty wieprzowe margaryny

Kostaryka 0.65 – 1.42 g /100 g
pakowane ciasteczka z nadzieniem 

czekoladowym lub w polewie margaryny

Szwecja 0.27 – 4.2 g /100 g jajka produkty mleczne

Jordania 0.06 – 20.76% wt/wt Pieczywo (chleb) pączki

Indie 0.0 – 22.96% wt/wt
Słodkie herbatniki, słodkie wyroby 
tradycyjne (bhature, maida barfi) słodkie wyroby tradycyjne (besan barfi)
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www.izomery.izz.waw.pl

www.izz.waw.pl

https://izomery.pzh.gov.pl/

e-Baza izomerów trans kwasów tłuszczowych w 
środkach spożywczych

AKTUALNE, OGÓLNODOSTĘPNE ŹRÓDŁO INFORMACJI NT. 
ZAWARTOŚCI IZOMERÓW TRANS KWASÓW 

TŁUSZCZOWYCH W ŻYWNOŚCI

OGÓLNOPOLSKIE BADANIA MONITORINGOWE
• 2004 rok – pierwsze badania monitoringowe TFA w Polsce
• Lata 2004-2010

– pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobieranie próbek środków spożywczych
– Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) - oznaczenia analityczne – metoda GC-MS

• Lata 2011 – obecnie
– WSSE w Szczecinie – oznaczenia analityczne – metoda GC-FID
– IŻŻ / NIZZP PZH-PIB – Plan pobierania próbek w kierunku TFA

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA
• Lata 2017 – obecnie

– pracownicy IŻŻ (od 2020 – NIZP PZH-PIB) - pobieranie próbek środków spożywczych
– Zakład Metabolomiki IŻŻ / Pracownia Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych NIZP PZH-PIB-

oznaczenia analityczne – metoda GC-MS

BAZA IŻŻ / NIZP PZH-PIB – badania własne – metoda GC-MS

Próbki do badań / wyniki umieszczane w e-Bazie

Próbki do badań / wyniki umieszczane w e-Bazie

OGÓLNOPOLSKIE BADANIA MONITORINGOWE

„MONITOROWANIE”1

prowadzenie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów w celu uzyskania obrazu stanu 
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i 

ich dobrostanu

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

1 w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i
żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

Kategorie oraz grupy produktów dotychczas umieszczone w e-Bazie 

KATEGORIA / GRUPA PRODUKTÓW

I. KONCENTRATY SPOŻYWCZE 
Koncentraty zup, gotowe do spożycia po ugotowaniu
Koncentraty sosów
Koncentraty zup typu „gorący kubek”
Koncentraty zup z makaronem nudle
Kostki rosołowe
Koncentraty deserów
Koncentraty kremów do ciast 
II. MAJONEZY, SOSY, MUSZTARDY
Majonezy stołowe
III. PRODUKTY TYPU FAST FOOD
Pizza z restauracji sieciowych
Hamburger
Kebab
Frytki ziemniaczane gotowe do spożycia
Frytki ziemniaczane (półprodukty)
Pizza przygotowana z mrożonego półproduktu
Pizza z włoskiej pizzerii
Sosy do pizzy

KATEGORIA / GRUPA PRODUKTÓW

IV. WYROBY CUKIERNICZE
Wyroby czekoladowe nadziewane
Chałwa sezamowa
Kremy, „masła” i pasty smakowe do smarowania pieczywa 
V. WYROBY CIASTKARSKIE
Ciasta paczkowane
Ciastka typu pączki, drożdżówki 
Wafelki przekładane kremem i oblane czekoladą
Ciastka z cukierni sieciowych
Ciasta z cukierni sieciowych
VI. PRZEKĄSKI TYPU CHIPSY, PRAŻYNKI, CHRUPKI, SNACKI
Chrupki / chipsy kukurydziane
Chipsy ziemniaczane
Prażynki / chrupki ziemniaczane
VII. TŁUSZCZE ROŚLINNE
Margaryny miękkie kubkowe
Margaryny twarde kostkowe
Mieszaniny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
Frytura smażalnicza 
Olej smażalniczy

KATEGORIA / GRUPA PRODUKTÓW

VIII. ZIARNA ZBÓŻ I PRZETWORY ZBOŻOWO-MĄCZNE
Ryżowe ciasteczka, wafle, przekąski typu snack
IX. MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
Lody na bazie mleka
Mleko krowie
Napoje mleczne fermentowane
Sery podpuszczkowe dojrzewające
Sery twarogowe 
Sery topione
Sery pleśniowe
X. WYROBY GARMAŻERYJNE I KULINARNE
Krokiety (półprodukty)
XI. ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt 
oraz produkty dla małych dzieci

Dania obiadowe w słoiczkach dla niemowląt i małych dzieci

Ciasteczka, herbatniki i sucharki dla niemowląt i małych 
dzieci

Kaszki zbożowe dla niemowląt i małych dzieci

13 14
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Produkty typu fast food Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Koncentraty spożywcze

Przekąski typu chipsy, prażynki, 
chrupki, snacki

Przeciętna 
zawartość TFA 

w g/100 g 
produktu
w grupach 
produktów

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18

Wyroby czekoladowe nadziewane

Chałwa sezamowa

Kremy, „masła” i pasty smakowe do smarowania pieczywa 

Ciasta paczkowane

Ciastka typu pączki, drożdżówki

Wafelki przekładane kremem i oblane czekoladą

Ciasta z cukierni sieciowych

Ciastka z cukierni sieciowych

Chrupki / chipsy kukurydziane

Chipsy ziemniaczane

Prażynki / chrupki ziemniaczane

Ryżowe ciasteczka, wafle, przekąski typu snack
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Przeciętna 
zawartość TFA 
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Margaryny miękkie kubkowe

Margaryny twarde kostkowe

Mieszaniny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

Frytura smażalnicza

Olej smażalniczy

Lody na bazie mleka

Mleko krowie

Napoje mleczne fermentowane

Sery podpuszczkowe dojrzewające

Sery twarogowe

Sery topione

Sery pleśniowe

Preparaty do żywienia niemowląt oraz produkty dla małych…

Dania obiadowe w sloiczkach dla niemowląt i małych dzieci

Ciasteczka, herbatniki i sucharki dla niemowląt i małych dzieci

Kaszki zbożowe dla niemowląt i małych dzieci
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Przeciętna 
zawartość TFA 

w g/100 g 
produktu 
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Koncentraty zup, gotowe do spożycia po…

Koncentraty sosów

Koncentraty zup typu „gorący kubek”

Koncentraty zup z makaronem nudle

Kostki rosołowe

Koncentraty deserów

Koncentraty kremów do ciast

Pizza z restauracji sieciowych

Hamburger

Kebab

Frytki ziemniaczane gotowe do spożycia

Frytki ziemniaczane (półprodukty)

Pizza przygotowana z mrożonego półproduktu

Pizza z włoskiej pizzerii

Sosy do pizzy
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Najwyższą przeciętną zawartością TFA w g/100 g produktu charakteryzowały się następujące grupy produktów: pizza z włoskiej
restauracji, pizza z restauracji sieciowych, sery podpuszczkowe dojrzewające, sery pleśniowe, sery topione, mieszaniny tłuszczów
roślinnych i zwierzęcych, frytura smażalnicza, margaryny twarde kostkowe, ciasta z cukierni sieciowych oraz wafelki przekładane kremem i
oblane czekoladą

Te grupy produktów zaliczane są do następujących kategorii: Produkty typu fast food, Mleko i przetwory mleczne, Tłuszcze roślinne oraz
Wyroby ciastkarskie. Potwierdza to, że głównym źródłem izomerów trans kwasów tłuszczowych w diecie człowieka są tłuszcze częściowo
utwardzone i produkty zawierające te tłuszcze m.in. wyroby ciastkarskie czy produkty typu fast foods.

Analiza dostępnych danych wskazuje na produkty z kategorii Mleko i produkty mleczne jako jedno z głównych źródeł TFA w diecie. Należy
przy tym podkreślić, że w produktach zaliczanych do kategorii Mleko i przetwory mleczne, z wyjątkiem serów topionych i produktów
seropodobnych, izomery trans kwasów tłuszczowych są pochodzenia naturalnego, natomiast w pozostałych kategoriach obecność TFA
wynika z dodatku częściowo utwardzonych tłuszczów roślinnych i rybnych lub obecności mieszaniny i-TFA i r-TFA.

Analiza wyników zawartości TFA w produktach dotychczas umieszczonych w e-Bazie wykazała, że w tej samej kategorii występowały
produkty o dużej i małej zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych.

Wnioski 

GRUPA PRODUKTÓW
Zawartość TFA w g/porcję 

produktu
Pizza z restauracji sieciowych 0,14 g

Frytki ziemniaczane gotowe do spożycia
0,26 g mała porcja 70 g
0,55 g duża porcja 150 g

Pizza z restauracji sieciowych 0,14 g
Koncentraty zup, gotowe do spożycia po ugotowaniu 0,15 g

Koncentraty sosów 0,10 g
Koncentraty zup typu „gorący kubek” 0,31 g

Kostki rosołowe 0,20 g
Koncentraty deserów 0,10 g

Wyroby czekoladowe nadziewane 0,35 g
Ciasta paczkowane 0,52 g

Ciastka z cukierni sieciowych 0,95 g
Margaryny twarde kostkowe 0,85 g

Lody na bazie mleka 0,38 g
Sery podpuszczkowe dojrzewające 0,44 g

Sery pleśniowe 0,39 g
Dania obiadowe w słoiczkach dla niemowląt i małych dzieci 0,25 g

Ciasteczka, herbatniki i sucharki dla niemowląt i małych dzieci 0,02 g

Maksymalna zawartość TFA w % wt/wt przeliczona na g/porcję produktu
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23 24
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Wyniki zawartości TFA w produktach z kategorii Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

GRUPA PRODUKTÓW / PRODUKT Zawartość izomerów trans kwasów 
tłuszczowych [g/100 g]

PRODUKT Preparaty do początkowego żywienia niemowląt (mleko początkowe) w proszku
Mediana 0,01
Min 0,01
Max 0,04

PRODUKT Preparaty do dalszego żywienia niemowląt (mleko następne) w proszku
Mediana 0,01
Min 0,01
Max 0,02

PRODUKT Preparaty do żywienia dzieci powyżej 1 roku życia (mleko) w proszku
Mediana 0,10
Min 0,02
Max 0,18

GRUPA PREPARATY DO POCZĄTKOWEGO I DALSZEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT 
ORAZ PRODUKTY DLA MAŁYCH DZIECI

Mediana 0,01
Min 0,01
Max 0,18

PRODUKT Ciasteczka dla niemowląt i małych dzieci
Mediana 0,07
Min 0,03
Max 0,57

GRUPA CIASTECZKA, HERBATNIKI I SUCHARKI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
Mediana 0,07
Min 0,03
Max 0,57

PRODUKT Kaszki mleczno-zbożowe na mleku modyfikowanym
Mediana 0,01
Min 0,00
Max 0,02

GRUPA KASZKI ZBOŻOWE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
Mediana 0,01
Min 0,00
Max 0,02

Źródło informacji o przeciętnej (mediana), minimalnej i maksymalnej zawartości izomerów trans 
kwasów tłuszczowych (g/100 g, g/porcję, g/cały produkt) w grupie produktów i produkcie końcowym

Mediana, wartość środkowa, wartość 
przeciętna, drugi kwartyl – wartość 
cechy w szeregu uporządkowanym, 
powyżej i poniżej której znajduje się 
jednakowa liczba obserwacji.

Wartość minimalna –
najmniejsza oznaczona 
analitycznie zawartość w 
danym produkcie / 
grupie produktów

Wartość maksymalna –
największa oznaczona 
analitycznie zawartość w 
danym produkcie / 
grupie produktów

Możliwość porównania zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w grupach produktów, co 
pozwala na dokonywanie właściwych wyborów żywnościowych
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Możliwość porównania zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach, co ułatwia wybór
produktów korzystniejszych dla zdrowia
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Przykładowe 
jadłospisy o 
wysokiej i niskiej 
zawartości 
izomerów trans
kwasów 
tłuszczowych 1

JADŁOSPIS O WYSOKIEJ 
ZAWARTOŚCI IZOMERÓW TRANS

JADŁOSPIS O NISKIEJ 
ZAWARTOŚCI IZOMERÓW TRANS

Produkty Izomery trans
(g/porcję*) Produkty Izomery trans

(g/porcję*)

ŚNIADANIE
Ser biały, tłusty 0,10 Ser biały, chudy 0,00
Chleb żytni razowy 0,01 Chleb żytni razowy 0,01
Miks masła i olejów roślinnych 0,12 Margaryna miękka kubkowa 0,04
Pomidor 0,00 Pomidor 0,00
Owoce np. maliny 0,00 Owoce np. maliny 0,00

DRUGIE ŚNIADANIE
Serek homogenizowany 0,39 Jogurt owocowy light 0,00
Otręby pszenne 0,00 Otręby pszenne 0,00
Baton czekoladowy 0,16 Owoce np. morele świeże 0,00

OBIAD
Zupa grzybowa przygotowana z koncentratu w proszku 0,00 Zupa grzybowa przygotowana na wywarze drobiowym 0,00
Frytki ziemniaczane 0,05 Ryż brązowy 0,00
Hamburger serowy 0,35 Udziec indyka bez skóry 0,00
Sałata lodowa 0,00 Sałata lodowa 0,00
Ogórek 0,00 Ogórek 0,00
Rzodkiewka 0,00 Rzodkiewka 0,00
Śmietana 12% 0,05 Olej rzepakowo-sojowy 0,00

PODWIECZOREK
Piernik (ciasto paczkowane) 0,50 Keks (ciasto paczkowane) 0,01
Owoce np. jabłko 0,00 Owoce np. jabłko 0,00

KOLACJA

Pizza mięsna na cienkim cieście 0,11

Chleb żytni pytlowy 0,00
Margaryna miękka kubkowa 0,04
Ser Tylżycki 0,04
Szynka wieprzowa gotowana 0,00

Pomidor 0,00 Pomidor 0,00
Papryka czerwona 0,00 Papryka czerwona 0,00
Świeży szpinak 0,00 Świeży szpinak 0,00

SUMA IZOMERÓW TRANS
1,84 g 0,14 g
Zalecenia WHO – nie więcej niż 1 % dziennej wartości energetycznej w postaci TFA

0,7% E z diety 0,1% E z diety

1    w produktach przyjęto średnią 
zawartość izomerów trans 
kwasów tłuszczowych
* porcję produktu przyjęto na 
podstawie deklaracji producenta 
na etykiecie lub na podstawie 
„Albumu fotografii produktów i 
potraw”, IŻŻ, 2000

Opracowanie: 
mgr inż. Edyta Jasińska-Melon, 
dr hab. n. farm. Hanna Mojska

Zawartość izomerów trans kwasów 
tłuszczowych w diecie 
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Zawartość TFA w diecie (dane literaturowe)

SPOŻYCIE TFA Z DIETĄ ŹRÓDŁO

Spożycie na świecie - 1,40 En% (0,2 En% Barbados do 6,5 En% Egipt)
• 12 spośród 187 krajów charakteryzowało średnie spożycie TFA (≤0,5 En%),
• pozostałe kraje (99,4% światowej populacji dorosłych) miały wyższe spożycie, w tym 12 krajów > 2,0 En%
• ogólnie wyższe spożycie odnotowano u młodszych osób dorosłych, szczególnie w Azji Południowej, Ameryce

Północnej oraz w Ameryce Łacińskiej

Micha, R. et al. 2014

W 2017 roku spożycie TFA w większości regionów świata było poniżej 0,8 En%
• najwyższe spożycie tłuszczów trans zaobserwowano w krajach o wysokim dochodzie narodowym (Ameryka

Północna, środkowa Ameryka Łacińska i andyjska Ameryka Łacińska

Murray C. 2019

Spożycie TFA waha się od 0,3% En (Chiny) do 4,2 % En (Iran) 
• Tylko w siedmiu krajach spoza UE (Brazylia, Kanada, Kostaryka, Iran, Liban, Portoryko, USA) spożycie TFA było 

wyższe niż 1 En%. Ponadto w 16 z 21 krajów spożycie r-TFA było wyższe niż i-TFA

Wanders A.J. et al. 2017

Słowenia - 0,38–0,50 En% Zupanič, N. et al. 2021

Australia – 0,60 En% przy czym 60-75% TFA pochodziło ze źródeł naturalnych, a reszta to i-TFA Marklund M. et al. 2020

Chiny– od 0,49 do 0,61 g/osobę/dzień w zależności od grupy wiekowej Nagpal T. et al. 2021 

Grecja – przeciętnie 0,53% energii przy czym 16% osób spożywało TFA w ilości >1 En%, a głównym źródłem 
spożycia TFA był ser

Magriplis E. et al. 2022
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Zawartość TFA w diecie (dane literaturowe)

• Również w Polsce nastąpiło obniżenie pobrania TFA z dietą
• z 10 – 14 g/osobę/dzień (1995 r.) [Ziemlański Ś., Budzyńska – Topolowska J. 1995]
• poprzez 3,3 - 6,9 g/osobę/dzień (1998 r.) [Barylko-Pikielna N. i wsp. 1998] i 2,8 g/osobę/dzień (1999 r.)

[Daniewski M. i wsp. 1999]
• do 2 g/osobę/dzień (2010 r.) [Commission Staff Working Document 2019]

• Ponadto w latach 2009/2010 odnotowano w Polsce relatywnie niski poziom średniego spożycia TFA z dietą
(około 1% En).

• wynosił on 1,2% En (1,0 – 1,3%) wśród mężczyzn oraz
• 1,2% En (1,0-1,4%) wśród kobiet w wieku poniżej 20 lat.
• spośród głównych źródeł TFA wymieniano masło oraz produkty pochodzenia zwierzęcego
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Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w całodziennych dietach 
szpitalnych przeznaczonych dla kobiet ciężarnych i w okresie poporodowym 

Celem badań było oznaczenie zawartości TFA w poszczególnych posiłkach i w całodziennej diecie
szpitalnej przeznaczonej dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Materiał do badań stanowiły
całodzienne diety, pobrane do analizy w sześciu różnych szpitalach na terenie Polski.
Całodzienna dieta szpitalna składała się z 5 rodzajów posiłków: śniadanie, drugie śniadanie (II śniadanie),
obiad, podwieczorek i kolacja

34

Rodzaj posiłku
Total fat
(g/100g)

TFA
(g/100g)

TFA
g/posiłek

TFA
(g/całodzienną 

dietę)

Szpital Nr 1

Śniadanie 2.3 0.04 0.21

0.34
II Śniadanie < LOQ* NZ** NZ**
Obiad 4.2 0.003 0.03
Podwieczorek 1.2 0.02 0.06
Kolacja 6.3 0.01 0.04

Szpital Nr 2

Śniadanie 2.0 0.03 0.20

0.77
II Śniadanie 4.2 0.06 0.06
Obiad 1.5 0.01 0.12
Podwieczorek 2.2 0.05 0.13
Kolacja 3.0 0.04 0.26

Szpital Nr 3

Śniadanie 2.8 0,04 0.34

0.98
II Śniadanie 14.2 0.001*** 0.001***
Obiad 4.1 0.03 0.34
Podwieczorek 5.2 0.08 0.08
Kolacja 3.1 0.04 0.22

Szpital Nr 4

Śniadanie 1.6 0.03 0.27

0.67
II Śniadanie 8.2 0.12 0.08
Obiad 0.9 0.004 0.05
Podwieczorek 2.5 0.06 0.09
Kolacja 2.6 0.03 0.18

Szpital Nr 5

Śniadanie 3.0 0.04 0.17

0.62
II Śniadanie 1.5 0.03 0.10
Obiad 0.6 0.01 0.09
Podwieczorek 0.4 0.01 0.01
Kolacja 5.8 0.09 0.25

Szpital Nr 6

Śniadanie 3.7 0.06 0.52

1.16
II Śniadanie 1.6 0.04 0.16
Obiad 2.0 0.01 0.09
Podwieczorek 1.7 0.04 0.14
Kolacja 3.9 0.04 0.25
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Udział procentowy izomerów trans kwasów tłuszczowych (TFA) pochodzących z różnych 
posiłków w ogólnej zawartości TFA w całodziennej diecie pacjentek ocenianych szpitali
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Procent realizacji przez całodzienną dietę kobiet w okresie ciąży i w okresie poporodowym maksymalnego 
dziennego udziału energii z izomerów trans, rekomendowanego przez WHO (1% energii z diety) 
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