
Produkcja 

rolnicza
Przetwórstwo żywności 

pochodzenia roślinnego



Żywność (lub środek spożywczy) – w znaczeniu potocznym wszelkie pojedyncze 

środki spożywcze (tj. substancje chemiczne lub ich mieszaniny, zawierające 

składniki odżywcze), pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego, 

surowe lub przetworzone, przeznaczone w stanie naturalnym lub po przerobieniu, 

do spożywania przez ludzi, a także zestawy tych środków spożywczych, w postaci 

potraw lub posiłków.

Termin „żywność” ma w tym znaczeniu węższy zakres niż termin „pokarm”, który 

obejmuje zarówno żywność (pokarm człowieka), jak i paszę (pokarm zwierząt). 

Spożywanie żywności ma na celu dostarczenie organizmowi człowieka niezbędnych 

składników odżywczych (budulcowych, energetycznych i regulujących).



W prawie Unii Europejskiej definicja żywności :

„żywność” (lub „środek spożywczy”) oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, 

przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do 

spożycia przez ludzi, lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

„Środek spożywczy” obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, 

łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, 

przygotowania lub obróbki.

Do żywności, w tym znaczeniu, nie zalicza się m.in. pasz, produktów 

leczniczych, kosmetyków, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków 

odurzających. 

Żywność można podzielić na:

• żywność nieprzetworzoną – przeznaczona do bezpośredniego spożycia w 

postaci naturalnej, np. warzywa, owoce, zioła itp.

• żywność przetworzoną – najczęściej konserwowana i w postaci nienaturalnej, 

np. konserwy, dżemy, przetwory itd.



Rodzaje żywności:

Nowa żywność (ang. novel food) 

– rodzaj żywności, która definiowana jest jako żywność innowacyjna, 

wytworzona przy pomocą nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych. 

W terminologii UE tym terminem określa się również żywność tradycyjnie 

spożywaną poza obszarem Unii Europejskiej. Przykładem nowej żywności jest 

żywność modyfikowana genetycznie, mięso in vitro czy białka z pojedynczych 

komórek. 

Żywność ekologiczna, w skrócie eko lub bio 

– określenie żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego z 

dbałością o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych i pestycydów.

Żywność funkcjonalna 

– żywność, która wykazuje udokumentowany pozytywny wpływ na organizm 

człowieka ponad ten, który wynika z efektu odżywczego zawartych w niej 

składników odżywczych uznawanych za niezbędne. Działanie żywności 

funkcjonalnej polega na poprawie zdrowia, samopoczucia i/lub zmniejszeniu 

ryzyka zachorowania. Musi ona przypominać żywność konwencjonalną i 

wywierać działanie w ilościach, które można oczekiwać, że będą normalnie 

spożywane w prawidłowej diecie. Jest jednym z rodzajów tzw. nowej żywności. 



Żywność funkcjonalna – żywność pochodzenia naturalnego, która może być 

wzbogacona lub zmodyfikowana. Poza dostarczaniem składników odżywczych 

korzystnie wpływa na zdrowie. Może zmniejszać ryzyko rozwoju pewnych chorób, 

zwłaszcza tzw. chorób cywilizacyjnych, lub ogólnie poprawiać stan zdrowia i 

samopoczucie.



Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (ang. genetically modified organism) 

– organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu 

uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących).

Rodzaje żywności (cd.):

Żywność syntetyczna 

– typ żywności zawierający wiele syntetycznie przetworzonych składników oraz 

związków niewystępujących w przyrodzie. Przykładem mogą być popularne zupy 

instant z makaronem oraz dania bez gotowania. Żywność syntetyczna nie jest 

korzystna dla zdrowia.
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