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Aproximativ 93% dintre copiii din ¡ara noastrå
au fost identifica¡i cu deficien¡e de calciu ¿i aproape
to¡i cu deficit alimentar al vitaminei D, ceea ce
înseamnå cå în alimenta¡ia a 9 din 10 copii cu vârsta
între 3 ¿i 6 ani, aportul de calciu este în medie de
524 mg/zi, fa¡å de un aport standard recomandat,
de 800 mg pe zi, relevå studiul MAMMI (Måsurarea
Aportului de Macro ¿i Micronutrien¡i la copiii
pre¿colari), efectuat în 2008, pentru a evalua ca-
ren¡ele alimentare ale copiilor din mediul urban.

O situa¡ie criticå se constatå ¿i în cazul aportului
de vitamina D, rezultatele aråtând cå 99,7% dintre
copii au deficien¡e ¿i la acest nutrient. Aportul mediu
de vitamina D reprezintå, conform rezultatelor
studiului, doar un sfert din doza zilnicå recomandatå,
de 200 UI pe zi.

Studiul MAMMI a fost realizat sub coordonarea
Prof. Dr. Andrei Achima¿, prorector al Universitå¡ii
de Medicinå ¿i Farmacie „Iuliu Ha¡ieganu“ din Cluj
Napoca, ¿i a avut ca obiectiv principal înregistrarea,
pe parcursul a 7 zile consecutive, a aportului ali-
mentar integral, în condi¡iile men¡inerii alimenta¡iei
obi¿nuite, la copiii între 3-6 ani, din România.

MAMMI s-a desfå¿urat în mediul urban, pe un
e¿antion reprezentativ la nivel na¡ional ¿i regional,
de 394 de responden¡i (persoane responsabile cu
alimenta¡ia copilului). Totodatå, MAMMI a bene-
ficiat de sprijinul Societå¡ii Române de Nutri¡ie, al
Societå¡ii Române de Pediatrie ¿i al Institutului

pentru Ocrotirea Mamei ¿i Copilului „Dr. Alfred
Rusescu“.

Scheletul unui copil se reînnoie¿te în propor¡ie
de pânå la 100% într-un an, comparativ cu doar 10%
la adul¡i. Dacå în acest proces de reînnoire nu se
asigurå un aport adecvat de calciu care så alimenteze
continuu procesul de dezvoltare osoaså, pot så aparå
consecin¡e pe termen lung, de exemplu rahitism,
întârzierea cre¿terii.

Studiile aratå cå majoritatea copiilor din România
au deficit de aport alimentar de calciu ¿i vitamina
D, în contextul în care obezitatea în rândul celor
mici este în cre¿tere cu 5-8% ¿i se înregistreazå din
ce în ce mai frecvent diabetul de tip II la copiii (de¿i
în trecut acesta se întâlnea doar la adul¡i.

În contextul datelor studiului MAMMI, reiese cå,
prin consumul zilnic al unei sticle de Danonino –
iaurt de båut, aportul alimentar de calciu poate fi
completat pânå la valoarea recomandatå, iar de
vitamina D este completat cu 45% din doza zilnicå
recomandatå, îmbunåtå¡ind semnificativ statutul
nutri¡ional al copiilor.

Vara aceasta, special pentru copii, Danone lan-
seazå Danonino – iaurt de båut în douå variante:
cåp¿uni ¿i piersici.

În România, 18% din pia¡a iaurtului este repre-
zentatå de iaurturile de båut, acestea înregistrând
cre¿teri semnificative de la un an la altul, iar Danonino
este singurul iaurt de båut dedicat copiilor.
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Copiii din România au deficit major de calciu
¿i vitamina D

Romanian children have a major deficit of calcium and
D vitamine


