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Spożycie surowego mleka wśród mieszkańców  
województwa łódzkiego oraz zagrożenia  

zdrowotne z tym związane

Consumption of raw milk among the inhabitants of the 
Łódź voivodeship and related health risks

  Produkty mleczne stanowią istotny składnik diety człowieka. Spożycie mleka nie pod-
danego obróbce termicznej lub mikrofiltracji, nie badanego pod kątem mikrobiologicznym 
i toksykologicznym, może być przyczyną chorób zakaźnych lub zatruć. Infekcje te powo-
dowane są przez bakterie, pierwotniaki i wirusy. Zatrucia natomiast przez toksyny bakte-
ryjne lub pleśni. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne mleka mogą pochodzić od zwierząt, 
ludzi, środowiska, aparatury przemysłowej.. Celem badania było poznanie skali zjawiska 
spożycia surowego mleka przez mieszkańców woj. łódzkiego oraz ogólna charakterystyka 
osób spożywających surowe mleko. W badaniu posłużono się metodą ankietową. Kwestio-
nariusz ankiety był udostępniany respondentom w formie papierowej, jak i elektronicz-
nej. Odpowiedzi na pytania pozyskiwano bezpośrednio oraz z wykorzystaniem formularza 
elektronicznego. Zebrano odpowiedzi od 777 ankietowanych. 19,4% respondentów udzie-
liło informacji, że spożywało surowe mleko w 2020 r. W tej grupie najliczniejsze były 
kobiety (62,3%) oraz osoby w wieku 20-29 lat (25,8%) i 40-49 lat (23,2%). 43% respon-
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  Dairy products are an important component of the human diet. Consumption of milk 
that has not undergone heat treatment or microfiltration, has not been tested in terms of 
microbiological and toxicological contamination, may cause infections or poisonings. 
These infections are caused by bacteria, protozoa and viruses. Whereas poisonings are 
caused by bacterial or mold toxins. Microbiological contamination of milk may come from 
animals, humans, the environment, and industrial equipment. The aim of the study was to 
find out the scale of the consumption of raw milk by the inhabitants of the Lodz Voivode-
ship and general characteristics of consumers of such milk. The survey method was used. 
Answers to the questions were obtained directly and using an electronic form. 777 surveys 
were collected. 19.4% of respondents consumed raw milk in 2020. In this group, the most 
numerous were women (62.3%) and people in age 20-29 (25.8%) and 40-49 (23.2%). 43% 
of respondents declared having secondary education, and 39.7% having higher education. 
80.1% of the respondents lived in cities. 75.5% of respondents stated that consumption of 
raw milk does not pose a threat to human health. The obtained research results indicate an 
insufficient level of knowledge of the inhabitants of the Lodz Voivodeship regarding the 
dangers of raw milk consumption. Therefore, it would be justified to conduct social cam-
paigns informing about this threat.
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WSTęP

 Produkty mleczne stanowią ważny skład-
nik diety człowieka. Ich spożycie może być 
przyczyną różnych chorób zakaźnych i toksykoz 
(zatruć). Choroby te mogą obejmować układ po-
karmowy, jak również układ oddechowy i ner-
wowy. Choroby zakaźne związane ze spożyciem 
surowego mleka powodowane są przez bakterie, 
pierwotniaki i wirusy. W produktach mlecznych 
(np. mleko, sery) drobnoustroje chorobotwórcze 
mogą stanowić zarówno zanieczyszczenie pier-
wotne (odzwierzęce), jak i wtórne − od człowie-
ka, środowiska, aparatury przemysłowej. Zanie-
czyszczenia pierwotne pochodzą np. z gruczołów 
mlecznych (objętych infekcją), skóry, jelit zwie-
rząt (Matusiak, 2017; Zadoks and Fitzpatrick, 
2009). Przykłady patogenów wykrywanych w su-
rowym mleku przedstawiono w tabeli 1. Wystę-
powanie wirusa wścieklizny oraz bakterii Clostri-
dium botulinum (i toksyny botulinowej) w mleku 
jest teoretycznie możliwe, jednakże nie są znane 
przypadki zachorowań u ludzi (CDC, 2011; Lin-
dström et al., 2010; Modi et al., 2017).
 Zatrucia są również związane ze spoży-
ciem produktów mlecznych zanieczyszczonych 
enterotoksynami i mikotoksynami. Enterotoksy-
ny mają charakter białkowy i wytwarzane są przez 
różne bakterie, np. Escherichia coli, Staphylococ-
cus aureus, Clostridium perfringens; po dostaniu 
się do makroorganizmu wywołują m.in. biegunki 
i wymioty. Mikotoksyny mają zróżnicowaną bu-
dowę chemiczną, produkowane są przez pleśnie 
(np. Aspergillus spp., Penicillium spp.), które 
zaliczane są do grzybów mikroskopowych. Mi-
kotoksyny wykazują m.in. działanie kancerogen-
ne / rakotwórcze (np. powodują raka wątroby), 
teratogenne (uszkadzają płód), hepatotoksycz-
ne (uszkadzają wątrobę); zatrucia powodowane 
przez nie nazywane są mikotoksykozami. Miko-
toksyny wydalane są do mleka − głównie afla-

toksyny i ochratoksyna A − jeśli zwierzęta kar-
mione są skażoną paszą. Wykrywane są również 
w serach, maśle, śmietanie (Agriopoulou et al., 
2020; Hof, 2016; Ismail et al., 2016; Matusiak, 
2017). Dopuszczalne stężenie aflatoksyny M1  
w surowym mleku w Unii Europejskiej wyno-
si 50 ng (0,05 µg) na kilogram lub litr produk-
tu (Hof, 2016; Matusiak, 2017). W badaniach na 
królikach wykazano, że aflatoksyna powodowała 
u płodów, m.in., mikroftalmię (małoocze), uszko-
dzenie serca, wątroby, nerek oraz wady układu 
kostnego (El-Nahla et al., 2013). W przypadku 
ochratoksyny A zaobserwowano u płodów zwie-
rzęcych, m.in., spadek masy ciała oraz zaburze-
nia w rozwoju układu kostnego (Kyei et al., 2020; 
Wangikar et al., 2004).
 Chorobom związanym ze spożyciem su-
rowego mleka zapobiega się m.in. poprzez bada-
nie mikrobiologiczne i toksykologiczne surowca, 
jego obróbkę termiczną (pasteryzację lub stery-
lizację), mikrofiltrację, leczenie lub eliminację 
chorych zwierząt. Podczas pasteryzacji ogrzewa 
się produkt w temperaturze powyżej 60°C, ale 
niższej niż 100°C, co pozwala częściowo zabić 
formy wegetatywne drobnoustrojów (nie wystę-
pujące w postaci przetrwalnikowej). W procesie 
sterylizacji ogrzewa się surowiec w temperaturze 
wyższej niż 100°C i eliminuje się zarówno formy 
wegetatywne i przetrwalnikowe drobnoustrojów, 
uzyskując pełne wyjałowienie. Rodzajem steryli-
zacji jest metoda UHT (ang. ultra high temperatu-
re), polegająca na szybkim ogrzaniu i schłodzeniu 
surowca, co ma na celu jego wyjałowienie bez 
spowodowania znacznych zmian cech organolep-
tycznych produktu. Obróbka cieplna zmniejsza 
wartość odżywczą mleka; obserwuje się spadek 
zawartości witaminy C, B9 (kwasu foliowego), 
B1 (tiaminy), B6. Rozbieżne dane dostępne są w 
przypadku witamin: B2 (ryboflawiny), B12 (ko-
balaminy), E. Substancje te, za wyjątkiem rybo- 

Słowa kluczowe: surowe mleko, drobnoustroje chorobotwórcze/patogeny, województwo 
łódzkie, zoonozy.

 dentów deklarowało posiadanie wykształcenia średniego, a 39,7% wyższego. 80,1% ankie-
towanych mieszkało w miastach. 75,5% ankietowanych stwierdziło, że spożycie surowego 
mleka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Uzyskane wyniki badań wskazują na 
niewystarczający poziom wiedzy mieszkańców woj. łódzkiego odnośnie niebezpieczeństw 
związanych ze spożyciem surowego mleka. W związku z tym uzasadnione byłoby przepro-
wadzenie kampanii społecznych informujących o tym zagrożeniu.St
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flawiny i kobalaminy, występują w niewielkich 
ilościach w mleku, toteż zmniejszenie ich stęże-
nia nie jest istotne. Niektóre badania wskazują, 
że spożycie surowego mleka może zapobiegać 
alergii, jednakże ta teza nie jest dostatecznie po-
twierdzona. W mikrofiltracji oczyszcza się mleko 
z wykorzystaniem filtrów zatrzymujących więk-
szość bakterii i pierwotniaków (nie są usuwane 
wirusy i toksyny) (Baars, 2013; Berge and Ba-
ars, 2020; Lucey, 2015; Macdonald et al., 2011; 
Pafylias et al., 1996). Mikotoksyny i niektóre 
enterotoksyny (np. S. aureus, E. coli) są termo-
stabilne, to znaczy że wykazują odporność na 
ogrzewanie (Datta et al., 2002; Dhotre et al., 
2014). Współcześnie obserwuje się wzrost kon-
sumpcji surowego mleka, co może przyczyniać  

Tabela 1. Przykładowe drobnoustroje chorobotwórcze występujące w mleku (Davis et al., 2014; 
Huang et al., 2016; Matusiak, 2017; Sayed et al., 2020).

się do wzrostu liczby przypadków infekcji i za-
truć pokarmowych (Berge et al., 2020; Sugrue et 
al., 2019).

MATERIAŁy I METODy

 Zachowania konsumpcyjne mieszkańców 
zbadano metodą ankietową. Okres badania obej-
mował 02.11.20-31.12.20. Odpowiedzi na pytania 
były anonimowe i pozyskiwano je bezpośrednio 
oraz z wykorzystaniem formularza elektronicz-
nego (Google Forms). Próbę badaną stanowili 
mieszkańcy miast i wsi z woj. łódzkiego. Ankieta 
zawierała zestaw dziewięciu pytań (głównie za-
mkniętych i jednokrotnego wyboru), obejmują-
cych m.in. kwestie wieku, płci, miejsca zamiesz-
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kania, wykształcenia, spożycia surowego mleka 
oraz świadomości zagrożeń z tym związanych. 
Miasta podzielono na małe (do 20 tys. mieszkań-
ców), średnie (20-100 tys.) i duże (>100 000), 
zgodnie z podziałem stosowanym przez Główny 
Urząd Statystyczny. Jako surowe mleko w niniej-
szej pracy rozumie się mleko nie poddane obrób-
ce termicznej, mikrofiltracji oraz nie badane pod 
kątem mikrobiologicznym i toksykologicznym.
W celu wykazania istotności statystycznej różnic 
między porównywanymi grupami (kobiety / męż-
czyźni, mieszkańcy wsi / mieszkańcy miast, osoby 
bez wyższego wykształcenia / osoby z wyższym 
wykształceniem) zastosowano test zgodności χ2 
(chi-kwadrat). Wartości doświadczalne testu χ2 
wyznaczano ze wzoru: χ2

d = (Σ ni
2/npi) - n, gdzie 

ni to liczność danej grupy, npi to liczność ocze-
kiwana, a n to liczność całkowita. Liczność ocze-
kiwaną wyliczano ze wzoru: npi = n x pi, gdzie pi 
to prawdopodobieństwo teoretyczne (w przepro-
wadzonych analizach przyjęte jako równe 0,5) 
(Gondko et al., 2001).

KWESTIONARIUSZ ANKIETy 
WyKORZySTANy W BADANIACH

 „Szanowani Państwo. Na rzecz Insty-
tutu Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk  
o Zdrowiu w Łodzi (www.medyk.edu.pl) przepro-
wadzane są badania ankietowe dotyczące aspektu 
spożywania surowego mleka („prosto od krowy”) 
przez mieszkańców województwa łódzkiego. Ba-
dania są anonimowe, a ich wyniki przyczynią się 
do powstania publikacji naukowej poświęconej 
temu zagadnieniu.

Treść ankiety:
1. Wiek [1) poniżej 20 lat, 2) 20-29 lat, 3) 30-39 
lat, 4) 40-49 lat, 5) 50-59 lat, 6) 60-69 lat, 7) 70-
79 lat, 8) 80 lat i więcej]:

2. Płeć [K / M]:

3. Miejsce zamieszkania [1) miasto poniżej 20 
tys. mieszkańców, 2) miasto 20-100 tys., 3) mia-
sto powyżej 100 tys.,  4) wieś]:

4. Wykształcenie [1) podstawowe, 2) zasadnicze 
zawodowe, 3) średnie, 4) wyższe]: 

5. Czy Pan/Pani posiada wykształcenie związane 
z naukami biologicznymi, medycznymi lub wete-
rynaryjnymi [tak / nie]?

6. Czy Pan/Pani spożywa lub spożywał(a) kie-
dyś surowe mleko krów lub innych zwierząt [tak/ 
nie]?

7. Jeśli udzielono twierdzącej odpowiedzi na 
wcześniejsze (powyższe) pytanie: Jakie to było 
mleko [1) krowie, 2) kozie, 3) owcze]?

8. Czy Pan/Pani uważa, że spożycie surowego 
mleka może być szkodliwe dla zdrowia człowie-
ka [tak / nie]?

9. Jeśli udzielono twierdzącej odpowiedzi na 
wcześniejsze (powyższe) pytanie: „Według Pana/
Pani z jakimi zagrożeniami może być związane 
spożycie surowego mleka?”

WyNIKI I DySKUSJA

 Pozyskano odpowiedzi od 777 ankieto-
wanych. Wśród respondentów było 68% kobiet 
i 32% mężczyzn. Największą grupę stanowiły 
osoby w wieku 20-29 lat (25,6%). Drugą, najlicz-
niejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wie-
kowym 40-49 lat (20,7%; rys. 1). 18,5% respon-
dentów podało jako miejsce stałego zamieszkania 
wieś, a 81,5% miasto. Miasta duże, średnie i małe 
stanowiły miejsce zamieszkania odpowiednio 
49,2%, 24,2% i 8,1% osób (rys. 2). 44,5% ankie-
towanych stwierdziło, że ma wykształcenie wyż-
sze, 40,5% średnie, a 14,9% zasadnicze zawodo-
we lub podstawowe (rys. 3).
 59,3% (z 777) ankietowanych udzieliło 
informacji, że spożywało surowe mleko w prze-
szłości, a 19,4% że nadal je spożywa. Najczęściej 
spożywane było surowe mleko krowie (97,6%)  
i kozie (14,5%). Relatywnie duże spożycie mleka 
koziego mogło być związane z tym, że produkt 
ten nie zawiera laktozy i może stanowić skład-
nik diety osób cierpiących na nietolerancję tego 
dwucukru.
 Wśród osób aktualnie spożywających su-
rowe mleko najliczniejsze były kobiety (62,3% 
ze 151) oraz osoby w wieku 20-29 lat (25,8%) 
i 40-49 lat (23,2%). 43% respondentów miało 
wykształcenie średnie, a 39,7% wyższe. 19,9% 
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Rys. 1. Wiek respondentów.

Rys. 2. Miejsce zamieszkania respondentów.

Rys. 3. Wykształcenie respondentów.
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ankietowanych mieszkało na wsiach, a 80,1% 
w miastach (małych ‒ 9,9%, średnich ‒ 25,2%, 
dużych ‒ 45%). W tej grupie 17,2% osób było 
świadomych zagrożeń związanych ze spożyciem 
surowego mleka, co sugeruje bagatelizowanie 
zagrożenia; ponadto 18,5% osób zadeklarowało, 
że ma wykształcenie związane z naukami biolo-
gicznymi, medycznymi lub weterynaryjnymi, co 
wskazuje na niewystarczający poziom kompeten-
cji respondentów (tabela 2).
 75,5% respondentów stwierdziło, że spo-
życie surowego mleka nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowia człowieka. W tej grupie było 65,5% 
(z 588) kobiet, 79,8% mieszkańców miast, naj-
liczniejsze były osoby w wieku 20-29 (25,2%), 
a 40,8% ankietowanych deklarowało posiadanie 
wyższego wykształcenia; w tej grupie 14,4% osób 
deklarowało posiadanie wykształcenia związane-
go z naukami biologicznymi, medycznymi lub 
weterynaryjnymi, co wskazuje na niewystarczają-
cy poziom kompetencji. Uzyskane dane sugerują 
niską świadomość społeczną odnośnie potencjal-
nych niebezpieczeństw związanych z obecnością 
drobnoustrojów chorobotwórczych i ich toksyn  
w surowym mleku. Porównując dwie grupy bada-
ne – osób aktualnie spożywających surowe mle-
ko oraz nieświadomych zagrożeń zdrowotnych  
z tym związanych – w obu grupach zaobserwo-
wano nadreprezentację kobiet, mieszkańców 
miast oraz osób nie posiadających wyższego wy-
kształcenia. Obserwacje te potwierdziła analiza 
statystyczna − uzyskano istotność statystyczną na 
poziomie α = 0,05 i α = 0,025.
 W przypadku 9. pytania ankiety względ-
nie często podawano odpowiedzi: bakterie (37% 
respondentów ze 184), biegunka i alergia (po 
12,5%), nietolerancja laktozy (10,9%). Nielicz-
ni ankietowani wymienili bakterie występujące 
w mleku: Salmonella spp. i Escherichia coli ‒ po 
3,8%, Listeria spp. ‒ 1,1%. Obserwowano rów-
nież odpowiedzi typu “zatrucie” i “pasożyty” (po 
4,3%), “choroba odzwierzęca” (3,3%), “niestraw-
ność” (2,2%). Dwóch ankietowanych wymieniło 
jako zagrożenie wirusy, jedna osoba podała tok-
soplazmozę. Żaden respondent nie wspomniał  
o mikotoksynach. 
 Uzasadnione byłoby przeprowadzenie ana-
logicznych badań w innych województwach, co 
pozwoliłoby na porównanie zachowań konsump-

cyjnych w różnych regionach kraju. Jak również, 
celowe byłoby zrealizowanie podobnych badań 
w przyszłości, co umożliwiłoby udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie, jaki trend wykazuje spożycie 
surowego mleka w Polsce.
 Spożycie surowego mleka może wynikać 
z przeświadczenia, że taki produkt jest zdrowszy. 
Przeprowadzone w latach 2012-2013 elektro-
niczne badania ankietowane w stanie Maryland  
w USA, wykazały, że 85% respondentów (ze 153) 
uważało, że surowe mleko jest lepsze dla zdrowia 
lub bardziej strawne niż to poddane pasteryzacji. 
Wśród ankietowanych najliczniejsze były ko-
biety (78,8%), osoby w wieku 31-40 lat (30,3%)  
i 41-50 lat (26,3%) (Mullin et al., 2014). Badania 
przeprowadzone w 2011 r. w stanie Michigan w 
USA, wśród osób spożywających surowe mleko, 
wykazały że dominującą grupę konsumentów 
stanowili mężczyźni (57%), osoby w drugiej de-
kadzie życia, z wyższym wykształceniem, miesz-
kające na wsi. Najczęściej spożywano surowe 
mleko krowie. Częstą motywacją do konsump-
cji takiego mleka był smak lub przeświadczenie  
o jego prozdrowotnych właściwościach. Prozdro-
wotne właściwości surowego mleka wg ankieto-
wanych to np.: zapobieganie alergiom, chorobom 
jelit, problemom z trawieniem, przeziębieniu  
i grypie, próchnicy, łuszczycy (Katafiasz and 
Bartlett, 2012). Porównujące dane pochodzące ze 
stanu Michigan i z woj. łódzkiego − wspólną ce-
chą była nadreprezentacja respondentów w wie-
ku 20-29 lat wśród osób spożywających surowe 
mleko.
 Badania ankietowane zrealizowane w la-
tach 2013-2015 w Słowenii (w centrach handlo-
wych oraz na ulicach Ljubljany) wśród osób ko-
rzystających z dystrybutorów surowego mleka, 
tzw. mlekomatów, wykazały, że stosunkowo duży 
odsetek konsumentów (51,3% ze 305) spożywał 
zakupione mleko bez obróbki cieplnej. 73% osób 
uważało, że spożycie surowego mleka nie stanowi 
zagrożenia dla zdrowia − zbliżone dane uzyska-
no w badaniach z woj. łódzkiego. 43,3% respon-
dentów twierdziło, że surowe mleko ma wyższą 
jakość, a 20%, że jest zdrowsze. W grupie osób 
świadomych zagrożeń zdrowotnych związanych 
ze spożyciem surowego mleka, tylko w 75% 
przypadków zakupione mleko było gotowane, co 
wskazuje na ignorowanie zagrożenia (Galičič et
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al., 2015); podobne zjawisko zaobserwowano  
w przypadku mieszkańców woj. łódzkiego.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 Przeprowadzone badania wykazały, że re-
latywnie duża grupa ankietowanych (19,4%) spo-
żywała w badanym okresie surowe mleko. Naj-
częściej spożywane było mleko krowie i kozie.
 Surowe mleko najczęściej spożywały ko-
biety, osoby w wieku 20-29 lat, mieszkające na 
wsi oraz nie posiadające wyższego wykształce-
nia.
 Większość respondentów (75,5%) udzieli-
ła odpowiedzi, że spożycie surowego mleka nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.
 Uzyskane wyniki badań wskazują na nie-
wystarczający poziom wiedzy mieszkańców woj. 
łódzkiego odnośnie niebezpieczeństw związa-
nych ze spożyciem surowego mleka. W związku 
z tym celowe byłoby przeprowadzenie kampanii 
społecznych informujących o zagrożeniach z tym 
związanych.
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