
 Dlaczego wspólne posiłki są takie ważne?  

82% Polaków deklaruje, że spożywanie wspólnych posiłków z rodziną jest dla nich 

bardzo ważne. Wielu z nich podkreśla, że jedzenie w samotności nie jest tak 

satysfakcjonujące i często odbierane jest jako konieczność. W wielu źródłach psychologowie 

podkreślają, że wspólne, rodzinne posiłki to czas, o który trzeba zabiegać. Jednak czy 

zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest?  

Jedzenie odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu. To nie przypadek, że 

wspomnienia z dzieciństwa mają często smak i zapach pieczonej drożdżówki, słodkich 

naleśników, czy chrupkiej skórki od chleba. Tak samo jak to, że większość świąt  

i uroczystości to czas spędzony wspólnie przy stole.  

 

Budowa tradycji rodzinnych  

Wspólne jedzenie to budowanie tradycji rodzinnych. Nauka bycia ze sobą. Jemy codziennie, 

każdego dnia spożywamy kilka posiłków. Nie da się uciec od tej potrzeby fizjologicznej. Jest 

nam niezbędna jak powietrze. W połączeniu z towarzystwem pozwala zaspokoić kolejną 

potrzebę: przynależności i poczucia akceptacji. Oczywiście nic na siłę. Nie najlepszym 

sposobem będzie wołanie „obiiaddd” i denerwowanie się, że ktoś nie reaguje. Stres, przymus 

oraz konieczność jedzenia przez wszystkich członków rodziny o jednej godzinie, nawet 

wtedy, kiedy nie odczuwają oni głodu, nie jest najlepszym sposobem. Jednak tam, gdzie to 

możliwe, warto zastąpić czas przed telewizorem, czy też nad gazetą celebracją posiłku: 

spożywanego powoli i uatrakcyjnianego rozmową.  

 

Pokaż, że mnie kochasz  

Jedzenie w samotności nie należy do przyjemności. Jeśli takie mamy wrażenie, to znaczy, że 

jemy tak długo sami, że zapomnieliśmy, jak miłe jest jedzenie z bliskimi. Spożywanie 

posiłków to nie tylko dostarczanie kalorii i wartości odżywczych, to czas, podczas którego 

można się zatrzymać, dać drugiej osobie chwilę wytchnienia oraz to, że jest dla nas ważna, 

kochana.  



Lepsze trawienie  

Jedząc przed komputerem, czy telewizorem, zjadamy zazwyczaj więcej. Zbadano to 

wielokrotnie. Naukowcy doszli do wniosków, że to prosta droga do nadwagi. To dlatego, że 

skupiając uwagę na czym innym, wyłączamy swoją uwagę jedzenia. Zjadamy więcej, a po 

posiłku często nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co naprawdę mieliśmy na talerzu. 

Tymczasem jedząc wspólne posiłki, skupiamy na jedzeniu całą uwagę. Spożywamy posiłki 

świadomie. To również sprawia, że jemy wolniej, co pozwala szybciej się najeść oraz 

pozytywnie wpływa na trawienie.  

 

Zdrowsze posiłki  

Wspólne posiłki sprzyjają wybieraniu lepszego jedzenia. Jeśli spożywamy posiłki wraz  

z rodziną, najczęściej dbamy o jakość i sposób przyrządzania posiłków. Dania są 

przygotowywane raz, nie odgrzewane i są wyraźnie smaczniejsze. Często jedząc samotnie, 

jemy co popadnie, byle szybko zaspokoić głód.  

 

Bezpieczniej  

Liczne badania dowodzą, że dzieci jedzące z rodzicami przy stole rzadziej cierpią na stany 

depresyjne, lepiej radzą sobie w szkole, rzadziej sięgają po alkohol, czy narkotyki. Czują się 

ważne i wiedzą, że zawsze zostaną wysłuchane. Dzięki temu, że posiłek wymusza kontakt 

twarzą w twarz, wyczula na potrzeby drugiej osoby. Dzieci, w których domach każdy je 

osobno, częściej mają problem ze współpracą w grupie, częściej czuje się zagubione w grupie 

rówieśniczej. 

 

 


