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Drodzy!
Niniejszy raport powstał w wyniku ogromnego wysiłku całego 
Zespołu FoodRentgen. Całość została też sfinansowana 
z naszych własnych środków. Jest to pierwszy tego typu 
Raport. Liczymy na to, że będziemy mogli wydawać kolejne 
publikacje, z których dowiecie się o innych produktach 
w Waszej kuchni. By do tego doszło musimy zgromadzić 
odpowiednie środki. 

W jaki sposób gromadzimy te środki? 
Między innymi poprzez sprzedaż tego Raportu 
za pośrednictwem naszej strony   
www.foodrentgen.eu/raport-platki

Jeśli informacje w Raporcie są dla Was interesujące 
i chcielibyście zobaczyć w przyszłości kolejne tego typu 
publikacje, to zamiast udostępnić zakupiony przez Was 
Raport znajomym, udostępnij informacje o nim dostępne na 
stronie:  www.foodrentgen.eu/raport-platki
i www.foodrentgen.eu. Każda złotówka zapłacona za Raport 
umożliwia nam sfinansowanie kolejnych publikacji. 

Oczywiście cała publikacja jest chroniona prawami autorskimi.

Nota prawna
Raport jest wyłącznie do użytku indywidualnego. Komercyjne użycie Raportu, w całości lub w jego części i informacji 
w nim zawartych,  jest zabronione bez pisemnej zgody ze strony Wydawcy. Bezprawne wykorzystanie Raportu będzie 
się wiązało z prawnymi konsekwencjami.

Zdjęcia produktów ujętych w Raporcie pochodzą z materiałów ogólnodostępnych w sieci Internet, jak i własnych 
zasobów  i dla celów Raportu mają charakter jedynie informacyjny.
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Dzień 
dobry!

Oddajemy w Państwa ręce raport „Prześwietlamy: płatki śniadaniowe”. 
Jest to pierwsza tego typu publikacja, przygotowana w ramach akcji Food-
Rentgen. Publikacja dostarczyć ma rzetelnych informacji dotyczących jako-
ści płatków śniadaniowych dostępnych na polskim rynku. Celem raportu jest 
wyselekcjonowanie produktów o najlepszym składzie i najczystszych pod 
względem pozostałości pestycydów, a w efekcie wyróżnienie tych producen-
tów, którzy w trosce o zdrowie swoich klientów stosują najlepsze praktyki oraz 
spełniają wszystkie obowiązujące normy dotyczące żywności.

Chcemy, by nasze badania i raporty, które powstają na ich podstawie wy-
pełniły ogromną lukę w systemie kontroli żywności trafiającej na półki sklepo-
we. Liczymy, że dzięki temu każdy konsument, który zapozna się z raportem 
będzie mógł stwierdzić: „nareszcie wiem, co jem!”, a producenci zaczną przy-
wiązywać większą wagę do informacji, jaką umieszczają na etykietach swoich 
produktów, a przede wszystkim do weryfikowania ich jakości. Dlaczego ma to 
tak duże znaczenie?

Kilka faktów 
Jak wynika z opublikowanego we wrześniu raportu Najwyższej Izby Kon-

troli, który dotyczył kwestii problemu nadwagi w polskich szkołach, w roku 
szkolnym 2015/2016, odsetek uczniów z nieprawidłową masą ciała - z nad-
wagą i otyłością oraz z niedowagą - wyniósł 22%. W ciągu czterech lat (od 
2012 roku) wzrósł on o ponad pięć punktów procentowych. 

O tym, że jakość żywności pogarsza się, świadczą inicjatywy nie tylko Unii 
Europejskiej jako całości, ale również jej poszczególnych członków. W 2019 
roku wejdą w życie przepisy, na mocy których zaostrzona zostanie kontrola 
bezpieczeństwa żywności zarówno na etapie produkcji, jak i przetwarzania 
oraz dystrybucji. Ma to pozwolić m.in. na zapobieżenie procederowi fałszowa-
nia żywności i etykiet produktów spożywczych, a także zapewnienie wysokich 
standardów żywności trafiającej na unijny rynek.

Francuskie stowarzyszenie konsumenckie CLCV, wraz z innymi tego typu 
organizacjami działającymi w Europie, prowadzi obecnie kampanię, w której do-
maga się wprowadzenia zakazu korzystania z wizerunków postaci z bajek na 
opakowaniach oraz w reklamach żywności zawierającej duże ilości cukru, tłusz-
czu i soli. Także we Francji część producentów i dystrybutorów żywności pod-
pisało z ministrem zdrowia dokument, w którym zobowiązali się do znakowania 
wartości odżywczej za pomocą kolorowych symboli tak, by kolor wskazywał na 
wartość odżywczą produktu. Wyniki negatywne w tym zakresie oznakowane 
będą kolorem pomarańczowym i czerwonym.

O czym świadczą te fakty? Z jednej strony pokazują potrzebę walki  
o dobrą jakość produktów spożywczych. Tym bardziej, że jeżeli nie zadbają

nieprawidłowa  
masa ciała uczniów 
w szkołach

2012
22%

2016
+5%
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o to sami konsumenci, to producenci żywności nie będą mieli potrzeby zwra-
cania uwagi na ten problem.

Z drugiej strony – i jest to aspekt bardzo pozytywny - inicjatywy te wska-
zują, że zwiększa się także świadomość konsumentów. Rośnie więc „oddolna” 
potrzeba tworzenia instrumentów i narzędzi, które pozwolą na lepsze kon-
trolowanie żywności zarówno w procesie jej powstawania, jak i w formie do-
celowej - na sklepowej półce. Chcemy, by takim instrumentem były właśnie 
badania w ramach akcji FoodRentgen, a jednym z jego narzędzi jest niniejszy 
raport „Prześwietlamy: płatki śniadaniowe”. 

Bądźmy świadomi – zacznijmy od płatków
Zmiany w stylu życia, związane m.in. z postępem technologicznym, ro-

snącą aktywnością zawodową kobiet, większą wiedzą o świecie i częstszymi 
podróżami, również w bardziej odległe regiony świata, powodują, że Polacy 
zmieniają swoje priorytety dotyczące odżywiania. Pomimo tego, że z powodu 
mniejszej ilości czasu na przygotowywanie posiłków jemy szybciej, to jednak 
- dzięki dostępowi do produktów i potraw z różnych stron świata - odżywiamy
się bardziej różnorodnie i „wielokulturowo”. Chciałoby się powiedzieć, że tak-
że bardziej „pełnoziarniście”.

Niestety, wzrost zapotrzebowania na zdrowe i smaczne jedzenie nieko-
niecznie idzie w parze z posiadaniem wiedzy na temat produktów żywno-
ściowych, które dostępne są na sklepowych półkach. Jak podkreśla Marta 
Kierzkowska-Grzybek z wrocławskiego Instytutu Psychodietetyki, który jest 
partnerem naszego raportu, konsumenci wybierają produkty powszechnie 
uważane za „zdrowe”, nie czytając nawet etykiety. Dlatego też często nasze 
decyzje o zakupie sterowane są przez specjalistów od marketingu i reklamy. 
Nam się tylko wydaje, że wybieramy coś świadomie i nie ulegamy „modzie”. 
Żyjemy w świecie pośpiechu, a nasze wybory są wielokrotnie wynikiem tzw. 
owczego pędu lub hedonizmu. Tymczasem dobre decyzje wymagają zwol-
nienia tempa i dokładnej analizy etykiety – mówi Kierzkowska-Grzybek.

Organizatorzy akcji FoodRentgen dostrzegli potrzebę stworzenia źródła 
informacji, które w prosty i przejrzysty sposób umożliwi zwiększenie świa-
domości konsumentów dotyczącej tego, co kupują i spożywają. Celem tej 
ogólnopolskiej akcji o charakterze społecznym jest kontrola jakości produk-
tów spożywczych pobranych do badania bezpośrednio z półek sklepowych. 
Twórcy programu, we współpracy z instytutami badającymi żywność, posta-
nowili znaleźć i oznaczyć produkty spożywcze najczystsze pod względem 
pozostałości pestycydów i metali ciężkich.

Raport, który właśnie oddajemy do Państwa dyspozycji, jest jednym 
z  pierwszych efektów tych działań. Koncentrujemy się w nim na płatkach 
śniadaniowych na Państwa życzenie. Największa liczba z ponad 540 respon-
dentów, którzy wzięli udział w przygotowanej przez nas ankiecie wskazała, 
że właśnie płatki śniadaniowe są najbardziej powszechnie spożywanym 
produktem, którego jakość chcieliby przebadać. W trakcie prac nad rapor-
tem FoodRentgen przeanalizował aż 197 płatków śniadaniowych. W pierw-
szym etapie odrzuciliśmy te produkty, których walory „zdrowotne” można 
było zakwestionować już na podstawie analizy składu (zawartość cukru, 
różnego rodzaju słodzików, wzmacniaczy smaku itp.). Wyselekcjonowana 
w ten sposób grupa trafiła do laboratorium, gdzie została przebadana pod 
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kątem pozostałości pestycydów. Wyniki zebraliśmy i podsumowujemy w ni-
niejszym raporcie, któremu staramy się nadać formę przystępnego dla kon-
sumenta podręcznika. 

Dlaczego pestycydy?
Pestycydy to substancje naturalne lub syntetyczne, które służą do zwal-

czania żywych organizmów, szkodliwych lub niepożądanych w procesie pro-
dukcji żywności. Nazwa pochodzi od łacińskich słów pestis - zaraza, pomór 
oraz caedo - zabijam. Powszechnie są one używane w ogrodnictwie i rolnic-
twie jako środki ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.

Obecnie polscy producenci żywności mogą używać 255 rodzajów środ-
ków ochrony roślin (z około 480 dopuszczonych na terenie Unii Europejskiej), 
zarejestrowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pestycydy 
sprzedaje się w postaci ponad 1,5 tys. różnych preparatów (środków ochrony 
roślin) o trzech głównych zastosowaniach: insektycydy do walki ze szkodni-
kami, fungicydy do walki z chorobami wywoływanymi przez grzyby oraz her-
bicydy używane do zwalczania chwastów. 

Pestycydy to środki chemiczne, które wnikają w glebę, rośliny jadalne czy 
wodę. Są postrzegane jako przyczyna wielu chorób cywilizacyjnych u ludzi, 
a także masowego wymierania gatunków zwierząt i owadów, w tym pszczół. 
Posiadają one zdolność do rozwoju i kumulacji w organizmach żywych. Dla-
tego też mogą być źródłem nowotworów i nasilać procesy chorobowe z nimi 
związane. Oprócz tego mają wpływ na zaburzenie wewnętrznej homeostazy 
organizmu. Dodatkowym problemem, który wiąże się z pestycydami jest fakt, 
że efekty zatrucia nimi są bardzo trudno rozpoznawalne i początkowo mogą 
nie być łączone z nasileniem objawów choroby u pacjenta. 

Rządowy program monitoringu sprawdza ok. 3 tys. próbek z terenu ca-
łej Polski z około 40 głównych rodzajów upraw, co daje pewien obraz sy-
tuacji, ale jest kroplą w morzu potrzeb. Wykryte przekroczenia zgłaszane 
są do ogólnoeuropejskiego systemu Rapid Alert System for Food and Feed 
(RASFF), dzięki któremu skażona żywność jest natychmiast wycofywana ze 
wszystkich punktów sprzedaży w UE.

Dostrzegając wagę problemu, FoodRentgen w pierwszej kolejności wziął 
„na celownik” właśnie pestycydy i stara się kierować producentów w stronę 
dobrych praktyk dotyczących kontroli składu naszego pożywienia. 

Prześwietlona dwudziestka
Tworząc raport „Prześwietlamy: płatki śniadaniowe”, chcieliśmy przede 

wszystkim wskazać produkty dobre jakościowo, nie zaś piętnować producen-
tów, którzy nie mieszczą się w dopuszczalnych normach, dając im szansę na 
ulepszanie oferowanych przez nich towarów. Dlatego szukaliśmy takiej me-
tody badawczej, która zapewniłaby obiektywne i istotne z punktu widzenia 
konsumentów rezultaty.

Jak już wspomnieliśmy, prace nad raportem podzieliliśmy na kilka eta-
pów. W pierwszym z nich zapoznaliśmy się ze 197 produktami, które ofero-
wane są w Polsce na półkach sklepowych i w Internecie przez 37 producen-
tów. Wśród nich znalazło się 75 musli, 105 płatków śniadaniowych, a także 

37
producentów

197
produktów

105 typów
płatków  
śniadaniowych

75 typów
płatków musli

17 typów
płatków  
kukurydzianych

15 typów
płatków eko
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17 płatków kukurydzianych. Spośród wszystkich 197 rodzajów,  15 produktów 
posiadało certyfikat eko. Następnie, na podstawie informacji umieszczonych 
przez producentów na etykietach oraz w sieci, przeanalizowaliśmy ich składy. 
Okazało się, że tylko 31 rodzajów płatków nie zawiera substancji słodzących. 
80 rodzajów posiada jedną lub dwie substancje słodzące, kolejnych 86 trzy 
i więcej substancji słodzących. W czterech z analizowanych rodzajów płat-
ków śniadaniowych padł swoisty „antyrekord” - znalazło się w nich aż 7 róż-
nych środków słodzących! Produkty przebadaliśmy też pod kątem zawartych 
w nich emulgatorów, regulatorów kwasowości, przeciwutleniaczy, substancji 
glazurujących, substancji konserwujących, barwników, substancji spulchnia-
jących, kontrowersyjnych tłuszczy oraz innych tego typu środków.

W ten sposób wytypowaliśmy 47 rodzajów płatków (wśród których zna-
lazło się 12 rodzajów płatków eko) pochodzących od 25 producentów. W ko-
lejnym etapie wyselekcjonowaliśmy 26 rodzajów płatków (średnio po jednym 
od każdego producenta). Wyjątek stanowią płatki marki własnej Tesco, gdzie 
w pierwszej fazie wybraliśmy owsiankę, która później okazała się w swojej 
konsystencji kaszką. Dlatego w badaniach uzupełniających dobraliśmy jesz-
cze jedne płatki tego dystrybutora.

Ostatecznie do badań laboratoryjnych trafiło 20 rodzajów płatków śnia-
daniowych, ponieważ stwierdziliśmy, że sześć z wyselekcjonowanych pro-
duktów nie jest obecnie dostępna na sklepowych półkach. Wybrane płatki 
zostały przebadane przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – jedno 
z najlepszych nie tylko w Polsce, ale też w Europie laboratoriów specjalizu-
jących się w tego typu analizach. Dopuszczone do finału płatki śniadaniowe 
zostały sprawdzone na obecność ponad 400 różnych pestycydów. Wnioski 
z tych analiz znajdą Państwo w tym raporcie. 

Na wagę złota
Autorzy publikacji dołożyli wszelkich starań, by publikacja „Prześwietla-

my: płatki śniadaniowe” w konkretny i rzetelny, ale też przejrzysty sposób 
przedstawiała wyniki przeprowadzonych badań. Już na tym etapie możemy 
stwierdzić, że przyniosły one pierwsze pozytywne efekty: znaleźliśmy grupę 
dziesięciu płatków śniadaniowych, które nie zawierają żadnych pozostałości 
pestycydów. Kolejne dwie, choć posiadają jedną tego typu substancję, to ich 
stężenie nie przekracza poziomu 50% obowiązującej normy. W naszej skali 
jakości rekomendujemy te produkty za pomocą zielonego lub żółtego koloru. 

Dr Artur Miszczak, kierownik Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności 
skierniewickiego Instytutu Ogrodnictwa, podkreśla, że akcje takie jak Food-
Rentgen mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości żywności.

– Każda inicjatywa, która „uszczelnia” rządowy, wyrywkowy system kontro-
li jakości żywności jest na wagę złota. Trzeba udowadniać producentom, że 
warto dbać o jakość i czystość tego, co sprzedają. A jedynym naprawdę sku-
tecznym orężem może być tu nacisk społeczny. Jeśli ludzie będą kupować tyl-
ko wyroby sprawdzone, to rolnikom będzie się bardziej opłacało produkować 
żywność dobrej jakości i spełniającą wysokie normy – mówi dr Artur Miszczak.

Życzymy Państwu owocnej, a przede wszystkim przydatnej w codziennych 
wyborach zakupowych lektury!

Zespół FoodRentgen

BADANIE 
LABORATORYJNE

WYBRALIŚMY 
PO 1 PRODUKCIE 

PRODUCENTA 
I PRODUKTY 
DOSTĘPNE  

W SPRZEDAŻY  
W MOMENCIE  

ZAKUPU

ETAP 2

20
RODZAJÓW  
PŁATKÓW

PRZEGLĄD PŁATKÓW 
OFEROWANYCH  

W SKLEPACH 

ETAP 0

197 
RODZAJÓW  
PŁATKÓW

ANALIZA SKŁADÓW 
CZYSTA ETYKIETA

ETAP 1

47 
RODZAJÓW  
PŁATKÓW
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L.P. Producent/dystrybutor „Liczba art.  
w asort.”

1 Nestlé 40

2 Tesco 29

3 Crownfield - Lidl 12

4 Lubella 11

5 Mixit Polska 10

6 FoodCare 9

7 Granex 9

8 Milzu 8

9 Sante 7

10 Emco 6

11 Vivi 6

12 NaturAvena 6

13 Biedronka 6

14 Bakalland 6

15 Bezgluten 3

16 Intenson 3

17 Radix-Bis 2

18 Melvit 2

19 Chaber 2

20 Saluteo 2

21 Benus 2

22 Molino Nicoli 1

23 Bionaturo 1

24 Allos 1

25 Piotr i Paweł 1

26 Kubara 1

27 A/s Crispy Food International 1

28 Pliczko 1

29 Britta 1

30 Natu 1

31 Bio Planet 1

32 Sonko 1

33 BioLife 1

34 Verival 1

35 Symbio 1

36 Targroch 1

37 Kaufland 1

Suma końcowa 197

Marki 
płatków, które 
prześwietliliśmy 
w niniejszym  
raporcie 
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patronat medialny:



www.foodrentgen.eu
Fair Bazar Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 6 lok. 32
15-063 Białystok
E-mail: biuro@foodrentgen.eu




