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HOUSEHOLDS. DWELLINGS

TABL. 6 (49). PRZECIĘTNE mIESIĘCZNE SPOŻYCIE NIEKTóRYCh aRTYKUŁów ŻYwNOŚCIOwYCh
 Na 1 OSOBĘ w GOSPOdaRSTwaCh dOmOwYCh
 AVERAGE MONTHLY CONSUMPTION OF SELECTED FOODSTUFFS PER CAPITA
 IN HOUSEHOLDS

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2019 2020 SPECIFICATION

Pieczywo i produkty zbożowea w kg 8,95 7,56 6,63 6,08 Bread and cerealsa in kg
w tym pieczywob 6,01 4,79 3,72 3,28 of which breadb

Mięsoc w kg 6,31 6,05 6,10 5,68 Meatc in kg
w tym: of which:

mięso surowe 3,64 3,56 3,55 3,30 raw meat
w tym drób 1,89 2,06 1,94 1,88 of which poultry

wędliny i inne przetwory mięsned 2,51 2,13 2,15 2,00
cured meat and other meat prepa- 

rationsd

Ryby i owoce morzae w kg 0,38 0,31 0,28 0,24 Fish and seafoode in kg
Mlekof w l 3,55 3,24 3,19 3,19 Milkf in l
Jogurty w kg 0,43 0,37 0,49 0,52 Yoghurt in kg
Sery i twarogig w kg 0,78 0,69 0,79 0,79 Cheese and curdg in kg
Jaja w szt. 14,76 14,41 12,91 12,26 Eggs in pcs
Oleje i tłuszcze w kg 1,39 1,20 1,18 1,11 Oils and fats in kg

w tym masło 0,28 0,27 0,28 0,27 of which butter
Owoceh w kg 3,34 3,47 3,53 3,53 Fruith in kg
Warzywa w kg 12,18 10,20 9,00 8,57 Vegetables in kg

w tym ziemniaki 6,16 4,83 3,63 3,46 of which potatoes
Cukier w kg 1,67 1,45 1,21 1,05 Sugar in kg
Kawa, herbata, kakao w kg 0,32 0,29 0,28 0,27 Coffee, tea, cocoa in kg
Wody mineralne i źródlane w l 2,72 3,78 4,89 5,32 Mineral or spring waters in l
Soki owocowe i warzywne w l 1,00 0,81 0,90 0,89 Fruit and vegetable juices in l

a, b, g Od 2013 r. bez: a – mąki ziemniaczanej, b – pieczywa chrupkiego, tostowego i cukierniczego, g – serków słodkich. c Od 2013 r. 
łącznie z boczkiem surowym (ujmowanym do 2012 r. w pozycji „Oleje i tłuszcze”). d, h Łącznie z: d – wyrobami garmażeryjnymi; od 2013 r. 
bez przetworów podrobowych, h – nasionami i pestkami jadalnymi. e Do 2012 r. określane jako „Ryby”; bez marynat, przetworów ze zwierząt 
morskich i słodkowodnych, wyrobów garmażeryjnych i panierowanych oraz od 2013 r. bez konserw rybnych. f Bez zagęszczonego i w proszku.
a, b, g, Since 2013 excluding: a – potato flour, b – crisp bread, toasted bread and confectionery, g – sweet cottage cheese. c Since 2013 
including raw bacon (until 2012, included in position “Oils and fats”). d, h Including: d – ready-to-serve meat products; since 2013 excluding 
offal preparations, h – seeds and edible kernel. e Until 2012 defined as „Fish”; excluding pickles, processed sea and fresh-water food and fish, 
ready-to-serve foods including coated food products as well as since 2013 excluding canned fish. f Excluding condensed and powdered milk.
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