Estymator: 42 proc. Polaków ma nadwagę
50 proc. Polek i 23 proc. Polaków nie jest zadowolonych ze swojej obecnej wagi i chce
schudnąć. Znaczna część ankietowanych próbowała już w przeszłości obniżyć swoją wagę
za pomocą odpowiedniej diety: robiło to 46 proc. Polek i 15 proc. Polaków.
Przeciętna dorosła Polka waży 65 kg a przeciętny Polak 80 kg. Najmniej ważą osoby z
podstawowym wykształceniem (średnio 70 kg). Polak z tytułem magistra waży 71 kg, z
maturą 72 kg. Najcięższy jest Polak po zawodówce – waży 76 kg. Ale waga zależy nie tylko
od wykształcenia. Tyjemy przede wszystkim wraz z wiekiem: mamy 67 kg przed 30 rokiem
życia, 72 kg w przedziale wieku 31 – 40 lat, 74 kg w wieku 41 – 50 lat i 75 kg w wieku 51 –
60. Najstarsi Polacy (powyżej 60 lat) ważą już nieco mniej: 74 kg. Najciężcy są mieszkańcy
dużych (powyżej 200 tys. mieszkańców) miast – ważą średnio 76 kg. Mieszkańcy
mniejszych miast i osoby mieszkające na wsi ważą już tylko 72 kg.
Kobiety, mimo, że ważą mniej niż mężczyźni są bardziej niezadowolone ze swojej wagi.
Przeciętna Polka chciałaby schudnąć 5 kg podczas gdy przeciętny Polak tylko 2 kg. Co
ciekawe, chęć schudnięcia jest wśród kobiet niezależna od ich wieku. Zarówno w wieku do
30 lat, gdy ważą średnio 58 kg chcą schudnąć 5 kg jak i w wieku późniejszym, gdy ich waga
rośnie (64 kg w wieku 31 – 40 lat, 66 kg w wieku 41 – 50 lat, 70 kg w wieku 51 – 60 lat) też
chcą schudnąć średnio o około 5 kg. Inaczej jest z mężczyznami, którzy w wieku do 30 lat w
ogóle, przeciętnie nie chcą schudnąć. Potem stopniowo wraz z wiekiem, ta chęć się pojawia i
stopniowo rośnie. Polak w wieku 31 – 40 lat chce schudnąć 2 kg, w wieku 41 – 50: 3 kg w
wieku 51 – 60 już 4 kg. Najstarsi Polacy (wiek powyżej 60 lat) chcą schudnąć 3 kg.
Jeśli za kryterium odpowiedniej wagi uznać wskaźnik BMI, który równy jest wadze
wyrażonej w kilogramach podzielonej przez kwadrat wzrostu wyrażonego w metrach to
okazuje się, że 32 proc. Polaków ma nadwagę (BMI od 25 do 30) a 11 proc. cechuje otyłość
(BMI powyżej 30). Ponad połowa (55 proc.) Polaków ma wskaźnik BMI w granicach od 19
do 25 a więc wagę w granicach normy. Jedynie 5 proc. ma niedowagę (BMI mniej niż 19).
Dla przeciętnego Polaka wskaźnik BMI wynosi 26 a dla przeciętnej Polki 24.
Badanie przeprowadziła we wrześniu 2006 roku firma Estymator na ogólnopolskiej,
reprezentatywnej próbie 800 osób w wieku od 18 do 80 lat.

