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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Το χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο έχει σχετιστεί µε την υιοθέτηση συµπεριφορών διακινδύνευσης για την υγεία, συντηρώντας τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία.
Έως σήµερα δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά ο πιθανός ρόλος του κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου στη διαµόρφωση των διατροφικών συνηθειών κατά την έναρξη της ενήλικης ζωής.
Σκοπός: Η διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών των πρωτοετών φοιτητών σε σχέση µε
δείκτες κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου στο πλαίσιο του 1ου έτους της µελέτης ΛΑΤΩ.
Μεθοδολογία: Η παρούσα εργασία αποτελεί συγχρονική ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης το 2012 (Ν=1138, 54% γυναίκες,
µέση ηλικία 18,31 έτη, ποσοστό συµµετοχής 96,7%). Οι διατροφικές συνήθειες (κατανάλωση
πρωινού γεύµατος, φρούτων, λαχανικών, γρήγορου φαγητού και αναψυκτικών) συσχετί-στηκαν µε δείκτες κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου (ευµάρεια και αυτο-αναφερόµενη οικονοµική κατάσταση της οικογένειας, επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων). Οι στατιστικές δοκιµασίες
και τα µοντέλα λογιστικής παλινδρόµησης, ελέγχοντας για πιθανούς συγχυτι-κούς παράγοντες,
πραγµατοποιήθηκαν µε το SPSS 21.0.
Αποτελέσµατα: Μόνο το 24,9%, το 12% και το 17% κατανάλωνε πρωινό, φρούτα και λαχανικά,
αντίστοιχα, συστηµατικά σε καθηµερινή βάση. Αναψυκτικά κατανάλωναν καθηµερινά το 6,1%
των συµµετεχόντων, ενώ η πλειοψηφία δεν κατανάλωνε σε τακτική βάση γρήγορο φαγητό
(73,8%). Υψηλότερη ευµάρεια της οικογένειας σχετίστηκε µε υψηλότερη κατανάλωση πρωινού
γεύµατος (OR=2,90, 95%∆Ε=1,13-7,44), αλλά και αναψυκτικών (OR=8,10, 95%∆Ε=1,38-47,68)
και γρήγορου φαγητού στα αγόρια (OR=2,44, 95%∆Ε=1,27-4,70). Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα βρέθηκε να έχει προστατευτικό ρόλο στην κατανάλωση γρήγορου φαγητού
(OR=0,42, 95%∆Ε= 0,18-0,95) και αναψυκτικών (OR=0,19, 95%∆Ε=0,05-0,72) στα αγόρια. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δεν σχετίστηκε µε κάποιο δείκτη κοινωνικο-οικονοµικού
επιπέδου.
Συµπεράσµατα: Οι διατροφικές συνήθειες των πρωτοετών φοιτητών απέχουν πολύ από τις
συνιστώµενες διατροφικές οδηγίες ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο. ∆ιαπιστώνεται η ανάγκη δηµιουργίας προγραµµάτων αγωγής-προαγωγής της υγείας σε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Λέξεις-κλειδιά: ∆ιατροφικές συνήθειες, κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, φρούτα, λαχανικά,
πρωινό
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Μόνο το 24,9%, το 12% και το 17% των φοιτητών
του δείγµατος βρέθηκε να καταναλώνει καθηµερινά πρωινό, φρούτα και λαχανικά, αντίστοιχα.
Υψηλότερη ευµάρεια της οικογένειας συσχετίστηκε µε µεγαλύτερη κατανάλωση πρωινού
γεύµατος, αλλά και αναψυκτικών ποτών και
γρήγορου φαγητού στα αγόρια.
Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα
είχε προστατευτικό ρόλο στην κατανάλωση
γρήγορου φαγητού και αναψυκτικών.
Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δεν
σχετίστηκε µε κάποιο δείκτη κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου.
Οι διατροφικές συνήθειες των πρωτοετών
φοιτητών απέχουν από τις συνιστώµενες διατροφικές οδηγίες ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ιεθνείς οργανισµοί, αλλά και το Υπουργείο Υγείας
της Ελλάδας αναφέρουν ότι η υιοθέτηση υγιεινών
διατροφικών συνηθειών και προτύπων αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο για την προάσπιση της ατοµικής υγείας,
αλλά και την προαγωγή της δηµόσιας υγείας (ΥΥΚΑ 2008,
CDC 2012). H αρνητική επίδραση των παραγόντων κινδύνου για την εµφάνιση χρόνιων νοσηµάτων, ξεκινά από την
εµβρυϊκή ζωή και συνεχίζεται σε µεγαλύτερες ηλικίες, ενώ
πρόσφατα δεδοµένα καταγράφουν σηµαντική αύξηση των
«νοσηµάτων των ενηλίκων» π.χ. σακχαρώδης διαβήτης
τύπου ΙΙ σε άτοµα παιδικής ή εφηβικής ηλικίας (Nishida et
al 2004, Barton 2012). Συνεπώς, τα παιδιά, οι έφηβοι και οι
νέοι ενήλικες αποτελούν στρατηγικό στόχο για τη µείωση
των χρόνιων ασθενειών, µέσω της βελτίωσης των διατροφικών συνηθειών τους (Bazzano 2004, Kyriazis et al 2012,
Fismen et al 2012).
Παρ΄ ότι το νοµικό ορόσηµο της εισόδου των εφήβων
στην ενηλικίωση αποτελεί η συµπλήρωση του 18ου έτους,
οι σύγχρονοι ορισµοί της εφηβείας προσδιορίζουν τη διάρκειά της τουλάχιστον µέχρι τα 19 έως και τα 21 χρόνια
(WHO 2015, Greydanus et al & American Academy of
Pediatrics 2003). Ένα από τα σηµαντικότερα στάδια µετάβασης στη ζωή των ατόµων, η αυτόνοµη διαβίωση, ξεκινάει για πολλούς µε την αποχώρηση από την οικογενειακή
εστία κατά την είσοδο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και
συµπίπτει µε τη µετάβαση από την ώριµη εφηβεία (late
adolescence) στην αναδυόµενη ενηλικίωση (emerging
adulthood) (Arnett 2000). Συνυπολογίζοντας τη διαδικασία

της µετάβασης, δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός
ότι οι διατροφικές συνήθειες των φοιτητών στην Ελλάδα
και το εξωτερικό απέχουν πολύ από τις συνιστώµενες διατροφικές οδηγίες (Bertsias et al 2005, Chourdakis et al
2010, El Ansari et al 2012), αυξάνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης χρόνιων νοσηµάτων και θέτοντας σε κίνδυνο τη
µελλοντική υγεία και την ποιότητα ζωής τους (Manios et al
2005, Panagiotakos et al 2005). Προκειµένου να µπορούν
να προταθούν και να υλοποιηθούν αποτελεσµατικές παρεµβάσεις πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας,
είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τους προσδιοριστές των διατροφικών συµπεριφορών κατά τη διάρκεια της φοιτητικής
ζωής.
Οι επιλογές της διατροφής, τόσο στο γενικό, όσο και στο
φοιτητικό πληθυσµό είναι µια πολυσύνθετη διαδικασία, η
οποία εξαρτάται και καθορίζεται από ποικίλους ατοµικούς,
πολιτικούς, πολιτιστικούς οικονοµικούς και κοινωνικούς
παράγοντες. Σε µίκρο – ατοµικό επίπεδο, το αίσθηµα της
πείνας, η αίσθηση της γεύσης, η προσωπικότητα και η
ατοµική προτίµηση, η εικόνα σώµατος, η συναισθηµατική
κατάσταση, ο ελεύθερος χρόνος και η ευκολία, το επίπεδο
εκπαίδευσης και οι γνώσεις για διάφορα θέµατα διατροφής και υγείας αναφέρονται, µεταξύ άλλων, ως σηµαντικοί
παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τις διατροφικές
επιλογές (Hallström et al 2011, Nesli ah R. & Emine 2011,
Bargiota et al 2013, Deliens et al 2014). Σε µέσο- και µάκρο-επίπεδο, η µετανάστευση-αλλαγή τόπου διαµονής,
η γεωγραφική τοποθεσία και το κλίµα, το κόστος του φαγητού, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η διαφήµιση, η
νοµοθεσία, και η κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση της
οικογένειας φαίνεται επίσης να έχουν αντίκτυπο στις διατροφικές επιλογές και συνήθειες (Papadaki & Scott 2002,
Spanos & Hankey 2010, Pitel et al 2013, Small et al 2013,
Deliens et al 2014, Yan & FitzPatrick 2016). Παράλληλα, η
κουλτούρα (ήθη και έθιµα), το κοινωνικό κεφάλαιο και οι
κοινωνικές νόρµες διαµορφώνουν τη διατροφή (Deliens et
al 2014, Kritsotakis et al 2015, Tailakh et al 2016). Γίνεται,
συνεπώς, κατανοητό ότι οι διατροφικές συµπεριφορές των
φοιτητών καθορίζονται και αλληλοεξαρτώνται από πολλούς
και διαφορετικούς προσδιοριστικούς παράγοντες.
Ένας σηµαντικός προσδιοριστής των διατροφικών συνηθειών είναι το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο (ΚΟΕ), το
οποίο µπορεί να εκτιµηθεί µε πολλούς, διαφορετικούς αλλά
συµπληρωµατικούς δείκτες, όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, το εισόδηµα, ο πλούτος, η κοινωνική τάξη, η ευµάρεια
της οικογένειας, το κοινωνικό κεφάλαιο κ.ά. (Nilsen et
al 2009, Currie et al 2012, Farajian et al 2012, VanKim &
Laska 2012, Costarelli et al 2013, Béghin et al 2014, Attorp
et al 2014, Hong et al 2014, Kritsotakis et al 2015). Ανισότητες στο κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο µπορούν να οδηγήσουν σε ανισότητες στη διατροφή και τελικά σε ανισότητες
στην υγεία (Fismen et al 2012).
1
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Οι περισσότερες επιδηµιολογικές έρευνες καταλήγουν στο
συµπέρασµα ότι οι άνθρωποι που κατατάσσονται σε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο υιοθετούν διατροφικές
συνήθειες και ακολουθούν διατροφικά πρότυπα που δεν
συµφωνούν µε τη συνιστώµενη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών ή τις γενικότερες διατροφικές συστάσεις (Bartley
et al 2000, Ball et al 2004), και αυξάνουν τη θνησιµότητα
και τη νοσηρότητα από χρόνια νοσήµατα (Giskes et al 2002,
Ball et al 2004, Manios et al 2005, Panagiotakos et al 2005,
Deshmukh-Taskar et al 2009, Vassilaki et al 2015). Επιπρόσθετα, έχει καταγραφεί ότι όσο η οικονοµική κατάσταση
ενός ατόµου ή µιας οικογένειας επιδεινώνεται, τόσο αυξάνεται η εξάρτηση από δίαιτες µε υψηλό θερµιδικό περιεχόµενο, παρά σε ακριβότερες δίαιτες που είναι πλούσιες σε
θρεπτικά συστατικά (Costarelli et al 2013). Σε µελέτη 2477
νοικοκυριών στην Αγγλία, τα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα
ήταν λιγότερο πιθανό να τρώνε ψωµί ολικής αλέσεως και
λαχανικά, έπιναν περισσότερα αναψυκτικά και κατανάλωναν περισσότερο επεξεργασµένα κρέατα, πλήρες γάλα
και ζάχαρη (Nelson et al 2007). Το χαµηλότερο µορφωτικό
επίπεδο των γονέων σχετίζεται επίσης µε τη χαµηλότερης
ποιότητας διατροφή στην οικογένεια (Farajian et al 2012,
Attorp et al 2014). Συµπληρωµατικά, µελέτες έχουν δείξει
σηµαντική σχέση µεταξύ της καλής κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης και της συντήρησης επαρκών διατροφικών συνηθειών µε υψηλή πρόσληψη τροφίµων πλούσιων
σε θρεπτικά συστατικά σε παιδιά και εφήβους (Béghin et
al 2014, Hong et al 2014). Στη Μελέτη HBSC η υψηλότερη
οικογενειακή ευµάρεια και το υψηλότερο επίπεδο επαγγέλµατος των γονέων σχετιζόταν µε αυξηµένη κατανάλωση
φρούτων (Vereecken et al 2005).
Παρά τα παραπάνω συµπεράσµατα, η συσχέτιση των
διατροφικών συνηθειών και δεικτών σχετιζόµενων µε το
κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο δεν είναι πάντα γραµµική
και εξαρτάται από το ευρύτερο στάδιο ανάπτυξης της οικονοµίας και της κοινωνίας και το πολιτικό µοντέλο που ακολουθείται (Zambon et al 2006). Η ευµάρεια της οικογένειας
και το ΚΟΕ συνδέονται αντιστρόφως ανάλογα µε την παιδική
παχυσαρκία στις ανεπτυγµένες χώρες ενώ αντίθετα, παιδιά
µε υψηλή κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση σε αναπτυσσόµενες χώρες διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο παχυσαρκίας (Sobal & Stunkard 1989, WHO/HBSC FORUM 2006,
Currie et al 2012). Οι µαθητές των οποίων οι γονείς είχαν
υψηλότερο κοινωνικό επίπεδο όπως καθορίζεται από το
επάγγελµα, ανέφεραν χαµηλότερα επίπεδα κατανάλωσης
αναψυκτικών στις βόρειες, νότιες και δυτικές ευρωπαϊκές
χώρες, αλλά στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης η σχέση κατανάλωσης αναψυκτικών και ευµάρειας
της οικογένειας βρέθηκε να είναι ανάλογη (WHO/HBSC
FORUM 2006). Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως η συσχέτιση
του χαµηλού ΚΟΕ µε υψηλή παχυσαρκία (Chao et al 2014),
δεν έχουν εντοπιστεί αντίστοιχες αναφορές που να διερευ-
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νούν τις συσχετίσεις του ΚΟΕ µε τις διατροφικές συνήθειες
σε φοιτητικό πληθυσµό.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι δείκτες διατροφικών συνηθειών που έχει δειχθεί
ότι σχετίζονται µε τις συνολικές διατροφικές συνήθειες
των εφήβων και νέων ενηλίκων (συχνότητα κατανάλωσης
πρωινού γεύµατος, φρούτων, λαχανικών, γρήγορου φαγητού και αναψυκτικών ποτών που περιέχουν ζάχαρη) και να
εξεταστούν οι συσχετίσεις τους µε δείκτες κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου (ευµάρεια και αυτο-αναφερόµενη οικονοµική κατάσταση της οικογένειας, επίπεδο εκπαίδευσης
των γονέων) κατά την έναρξη της φοιτητικής ζωής. Η ερευνητική υπόθεση είναι ότι οι φοιτητές/τριες µε υψηλότερο
κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο θα έχουν πιο υγιεινές διατροφικές συµπεριφορές.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Σχεδιασµός της µελέτης
Η παρούσα εργασία αποτελεί συγχρονική ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου έτους
της µελέτης ΛΑΤΩ (LATO, Lifestyles and Attitudes in a
Student Population), η οποία καταγράφει σε διαφορετικές
χρονικές στιγµές πληθώρα συµπεριφορών διακινδύνευσης για την υγεία σε πρωτοετείς φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
µε έτος εισαγωγής το 2012.
∆είγµα της µελέτης
Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν όλοι οι νεοεισαχθέντες
φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης (Σχολές Ηρακλείου, 11 από τα 17
τµήµατα του ΤΕΙ) που εγγράφηκαν και παρακολούθησαν το
πρώτο εξάµηνο σπουδών το 2012. Το ποσοστό συµµετοχής
στη µελέτη των ατόµων που ήταν παρόντα κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν 96.7% (1213/1254), ενώ
στην παρούσα ανάλυση συµπεριλαµβάνονται 1138 άτοµα
(το 93.8% των ερωτηµατολογίων) που είχαν πλήρη δεδοµένα σε όλες τις διατροφικές µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν και πληρούσαν τα κριτήρια συµµετοχής, όπως το να
βρίσκονται σε τυπική ηλικία σπουδών.
Συλλογή δεδοµένων
Οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να συµµετέχουν στη µελέτη και
να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια κατά τη διάρκεια
υποχρεωτικών µαθηµάτων του πρώτου έτους την περίοδο
Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2012, έπειτα από σχετική συνεννόηση µε τους διδάσκοντες. Η συλλογή των δεδοµένων
πραγµατοποιήθηκε µε ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο που
κατασκευάστηκε µε το ελεύθερο λογισµικό Lime Survey
και την υποστήριξη του Γενικού Τµήµατος του ΤΕΙ Κρήτης.
Στις περιπτώσεις που υπήρχε πρόβληµα µε το διαδίκτυο ή
δεν επαρκούσαν οι υπολογιστές, οι φοιτητές συµπλήρωσαν
το ερωτηµατολόγιο χειρόγραφα µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας όπου είχαν µάθηµα. Λεπτοµέρειες για τη συλλογή
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δεδοµένων αναφέρονται στο Kritsotakis et al (2016).
Ερωτηµατολόγιο
Για το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκαν, έπειτα από
λήψη άδειας, µέρη της ελληνικής έκδοσης του ερωτηµατολογίου της µελέτης ‘Health Behaviours in School-Aged
Children’ (HBSC, Koller et al 2009, Currie et al 2012, ter
Bogt et al 2014) καθώς και επιπλέον ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τις διατροφικές συνήθειες
και το ΚΟΕ και η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων αναλύονται εκτενέστερα στη συνέχεια:
Συχνότητα κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και αναψυκτικών
Χρησιµοποιήθηκε το ‘Ερωτηµατολόγιο Συχνότητας Καταλάνωσης Τροφίµων’ (Food Frequency QuestionnaireFFQ), στο οποίο οι συµµετέχοντες δηλώνουν πόσες φορές
την εβδοµάδα καταναλώνουν τις διάφορες τροφές που παρατίθενται χρησιµοποιώντας κλίµακα τύπου Likert 7 διαβαθµίσεων από «ποτέ» µέχρι «περισσότερο από µια φορά
κάθε µέρα». Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής τροφές: φρούτα,
λαχανικά ή σαλάτα, και σακχαρούχα αναψυκτικά τύπου
κόλα. Η συγκεκριµένη κλίµακα χρησιµοποιείται ευρέως στην HBSC και σε άλλες διατροφικές µελέτες και έχει
δειχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της για διερεύνηση
διατροφικών συνηθειών σε νεαρές ηλικίες (Vereecken &
Maes 2003). Για την ανάλυση, οι µεταβλητές της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και αναψυκτικών κατηγοριοποιήθηκαν σε 2 κατηγορίες, όπου η πρώτη περιλαµβάνει
τις συχνότητες «ποτέ έως 5-6 ηµέρες την εβδοµάδα» και
η δεύτερη τις συχνότητες «Τουλάχιστον 1 φορά την ηµέρα
κάθε µέρα/κάθε µέρα».
Συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύµατος
Η κατανάλωση πρωινού γεύµατος διερευνήθηκε µε δύο
ερωτήσεις για τις καθηµερινές ηµέρες και το Σαββατοκύριακο οι οποίες αθροιζόµενες δηµιουργούν µια τρίτη,
η οποία αντιπροσωπεύει τη συνολική συχνότητα κατανάλωσης πρωινού καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας
(Vereecken et al 2009). Η τελική µεταβλητή διχοτοµήθηκε
ως κατανάλωση σε λιγότερες από επτά ηµέρες την εβδοµάδα ή κατανάλωση κάθε µέρα. Ως πρωινό γεύµα ορίστηκε στο ερωτηµατολόγιο το γεύµα που καταναλώνεται µέσα
σε 60 λεπτά της ώρας από τη στιγµή που σηκώνονται από
το κρεβάτι. Εάν οι φοιτητές έπιναν µόνο καφέ (µε ή χωρίς
γάλα) συστηνόταν να σηµειώσουν ότι δεν καταναλώνουν
πρωινό.
Συχνότητα κατανάλωσης γρήγορου φαγητού
∆ιερευνήθηκε η συχνότητα κατανάλωσης γρήγορου φαγητού (delivery/junk food) (σουβλάκια, πίτσες, κρέπες κτλ.),
χρησιµοποιώντας κλίµακα επτά διαβαθµίσεων από «σχε-

δόν ποτέ» µέχρι «περισσότερο από µια φορά, κάθε µέρα».
Η συγκεκριµένη µεταβλητή διχοτοµήθηκε, µε την πρώτη
κατηγορία να περιλαµβάνει τις συχνότητες «Ποτέ/Λιγότερο
από 1 φορά την εβδοµάδα» και η δεύτερη «2-4/5-6 ηµέρες
την εβδοµάδα ή κάθε µέρα».
Κλίµακα Family Affluence Scale ΙΙ (FAS ΙΙ)
Ένας από τους ευρέως χρησιµοποιούµενους δείκτες αξιολόγησης του κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου της οικογένειας είναι η κλίµακα Family Affluence Scale ΙΙ (FAS
II, ένα χρήσιµο και απλό εργαλείο µέτρησης του ΚΟΕ. Η
FAS II κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε αρχικά στη
µελέτη HBSC (Currie et al 1997) και χρησιµοποιείται πλέον διεθνώς και στην Ελλάδα (Currie et al 2008, Boudreau
& Poulin 2009, Liu et al 2012, Makransky et al 2014). Ως
πλεονεκτήµατά της καταγράφονται το ότι είναι εύκολη στη
συµπλήρωσή της και δίνει τη δυνατότητα να συλλεχθούν
αξιόπιστα δεδοµένα στο πεδίο της οικονοµικής κατάστασης
και της ευµάρειας έχοντας υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης
σε µια κατάσταση αυτο-έκθεσης στην οποία υπάρχουν
συστηµατικά υψηλά ποσοστά αναπάντητων ερωτήσεων
(Boyce et al 2006, Boudreau & Poulin 2009, Liu et al 2012).
Αποτελείται από 4 ερωτήσεις που αφορούν στην κατοχή
υλικών αγαθών:
1. Έχετε δικό σας αυτοκίνητο, φορτηγάκι ή φορτηγό
στην οικογένειά σου;
2. Τους τελευταίους 12 µήνες, πόσες φορές πήγες διακοπές µε την οικογένειά σου;
3. Πόσους δικούς σας ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχετε στην οικογένειά σου;
4. Έχεις το δικό σου δωµάτιο στο σπίτι; (της οικογένειάς
σου)
Η βαθµολογία των ερωτήσεων της κλίµακας είναι από
0 έως 2 ή 3 µε συνολικό εύρος βαθµολογίας από 0-9. Το
σκορ της κλίµακας FAS II κατηγοριοποιήθηκε σύµφωνα
µε τη βιβλιογραφία ως χαµηλό (συνολική βαθµολογία 0-3
στην κλίµακα), µέσο (συνολική βαθµολογία 4-6 στην κλίµακα) και υψηλό (συνολική βαθµολογία 7-9 στην κλίµακα). Σε
κάθε περίπτωση υψηλότερο σκορ είναι ενδεικτικό υψηλότερου κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου.
Αυτό-αναφερόµενη οικονοµική κατάσταση
Οι φοιτητές απάντησαν στην ερώτηση: «Ποια πιστεύεις ότι
είναι η οικονοµική κατάσταση της οικογένειάς σου;». Οι
απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 οµάδες: «Πάρα πολύ
κακή / πολύ κακή / κακή» (χαµηλή), «Στο µέσο όρο» (µέση)
και «Καλή / πολύ καλή / πάρα πολύ καλή» (υψηλή).
Επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της µητέρας
Οι απαντήσεις στην ερώτηση «Ποιες είναι οι γραµµατικές
γνώσεις των γονιών σου; (του πατέρα σου / της µητέρας
σου)» κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 επίπεδα: «Έχει πάει µέχρι
1
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το δηµοτικό» (χαµηλό), «Έχει πάει µέχρι γυµνάσιο / λύκειο
/ τεχνική σχολή» (µέτριο) και «Έχει τελειώσει ΤΕΙ / Πανεπιστήµιο / master / διδακτορικό» (υψηλό).
Στατιστική ανάλυση
Πραγµατοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση των κοινωνικό-δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος, και
των µεταβλητών που αφορούν τις διατροφικές συνήθειες και το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. Εφαρµόστηκε έλεγχος κανονικότητας KolmogorovSmirnov για την κλίµακα ευµάρειας της οικογένειας - FAS
II και βρέθηκε ότι δεν ακολουθεί κανονική κατανοµή. Για
να ελεγχθούν πιθανές διαφορές στις κατανοµές των συχνοτήτων των κατηγορικών µεταβλητών, εφαρµόστηκε ο
έλεγχος x2 (Pearson’s chi-square test). Για την εξέταση της
σχέσης µεταξύ δύο συνεχών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο παραµετρικός συντελεστής συσχέτισης r του Pearson
ή ο µη παραµετρικός rho του Spearman.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν µοντέλα λογιστικής
παλινδρόµησης (Logistic Regression) για να εκτιµήσουν
τη συσχέτιση του κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου της
οικογένειας µε τις διατροφικές συνήθειες, ελέγχοντας ταυτόχρονα για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Ως πιθανοί
συγχυτικοί παράγοντες ορίστηκαν οι µεταβλητές που σχετίστηκαν µε την έκθεση ή µε το αποτέλεσµα σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5% (οι συσχετίσεις δεν περιγράφονται στο
παρόν άρθρο): φύλο, ηλικία (συνεχής µεταβλητή), η διαµονή ως φοιτητής (συνεχίζω να µένω µε την οικογένειά µου,
µένω σε εστίες, µένω µόνος ή µε συγκάτοικο), η περιοχή
κατοικίας µέχρι την εισαγωγή στο ΤΕΙ (αστική/αγροτική), ο
τύπος της οικογένειας (µονογονεϊκή, πυρηνική – µε 2 γονείς, εκτεταµένη – µε 2 γονείς και επιπλέον συγγενείς, µόνοι τους/χωρίς γονείς).
Ακολουθώντας πρόσφατες βιβλιογραφικές συστάσεις (Richter et al 2009, Dijkstra et al 2014) στα µοντέλα
παλινδρόµησης χρησιµοποιήθηκαν ταυτόχρονα όλοι οι
δείκτες ΚΟΕ, προκειµένου να φανεί η ανεξάρτητη συσχέτιση του κάθε επιµέρους δείκτη όταν συνυπολογίζονται
όλοι µαζί. Ο συντελεστής συσχέτισης rho του Spearman
ή r του Pearson µεταξύ των δεικτών ΚΟΕ ήταν κάτω από
0,30 εκτός από το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων (0,46).
Επειδή υπήρχε αλληλεπίδραση (interaction) µεταξύ των
δεικτών ΚΟΕ και του φύλου, πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον
ξεχωριστές αναλύσεις για αγόρια και κορίτσια. Η στατιστική
ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού
πακέτου SPSS 21.0.
Ηθική και ∆εοντολογία
Η έρευνα διεξήχθη µε βάση τις αρχές της ∆ιακήρυξης του
Ελσίνκι για έρευνα σε ανθρώπους. Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την αρµόδια επιτροπή δεοντολογίας του ΤΕΙ Κρήτης και το σύνολο των φοιτητών υπέγραψε έντυπο συγκα-
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τάθεσης έπειτα από εκτενή περιγραφή της µελέτης, πριν
την συµπλήρωση των ανώνυµων ερωτηµατολογίων. Τα
συλλεχθέντα δεδοµένα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για
ερευνητικούς σκοπούς και είναι εµπιστευτικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το δείγµα για την παρούσα ανάλυση αποτέλεσαν 524 αγόρια (46%) και 614 κορίτσια (54%) µε µέση ηλικία τα 18,31
έτη (ΤΑ=0,57). Σε περισσότερες από τις µισές οικογένειες
(59,6%) υπήρχαν και οι 2 γονείς και οι περισσότεροι φοιτητές (55,8%) ζούσαν σε αγροτική περιοχή πριν την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Κατά το 1ο έτος σπουδών η πλειοψηφία των φοιτητών (74%) έµεναν µόνοι/ες
τους ή µε συγκάτοικο σε σπίτι, το 21.7% έµενε µε την οικογένειά του, ενώ το 4,3% έµενε στην εστία. Οι περισσότεροι
γονείς είχαν µεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (µητέρες 62,7%
και πατέρες 59,3%). Σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση
και την ευµάρεια της οικογένειας των φοιτητών, το 36,6%
και το 61,6%, αντίστοιχα, βρισκόταν στο µέσο όρο. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα παρατίθενται στον Πίνακα 1.
Οι συχνότητες κατανάλωσης τροφίµων και οι διατροφικές συνήθειες των φοιτητών παρουσιάζονται στον Πίνακα
2. Πρωινό, φρούτα και λαχανικά, καταναλωνόταν συστηµατικά καθηµερινά µόνο από το 24,9%, το 12% και το 17% αντίστοιχα. Αναψυκτικά κατανάλωναν καθηµερινά το 6,1% των
συµµετεχόντων, ενώ σε τουλάχιστον εβδοµαδιαία βάση
κατανάλωνε γρήγορο φαγητό το 26,2%. Οι γυναίκες κατανάλωναν συχνότερα λαχανικά και λιγότερο συχνά γρήγορο
φαγητό σε σχέση µε τους άντρες, ενώ δεν καταγράφηκαν
άλλες στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διατροφικές συνήθειες µεταξύ τους.
Οι πολυπαραγοντικές συσχετίσεις των διατροφικών
συνηθειών µε δείκτες κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Στατιστικά σηµαντικές
συσχετίσεις προέκυψαν για την οµάδα των αναψυκτικών
ποτών και του γρήγορου φαγητού. Οι φοιτητές που προερχόταν από οικογένεια µε υψηλό επίπεδο ευµάρειας, σε
σχέση µε τη χαµηλή ευµάρεια, είχαν περίπου 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να καταναλώνουν αναψυκτικά (OR
3,892, 95%∆Ε 1,416-10,699, p=0,008). Οι φοιτητές που προερχόταν από οικογένεια µε µέσο (OR 1,70, 95%∆Ε 1,10-2,63,
p=0,017) και υψηλό επίπεδο ευµάρειας (OR 1,94, 95%∆Ε
1,081-3,485, p=0,026) είχαν περισσότερες πιθανότητες να
καταναλώνουν γρήγορο φαγητό σε σχέση µε τους φοιτητές
µε χαµηλό επίπεδο ευµάρειας. Οι φοιτητές που ο πατέρας
τους είχε µέσο επίπεδο εκπαίδευσης, σε σχέση µε το χαµηλό, είχαν περίπου τις µισές πιθανότητες να καταναλώνουν
αναψυκτικά (OR 0,51, 95%∆Ε 0,25-1,03, p=0,059).
Η διερεύνηση των συσχετίσεων των διατροφικών συνηθειών και του ΚΟΕ ανάλογα το φύλο παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4. Οι συσχετίσεις ανά φύλο διατηρούν τους
σταθερότυπους των συσχετίσεων (patterns) του συνολικού
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Πίνακας 1: Κοινωνικο-δηµογραφικά
χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων
Μέσος όρος
18,31

Τυπική
απόκλιση
0,57

N

(%)

Αγόρι

524

46

Κορίτσι

614

54

Χαµηλό

149

13,5

Μεσαίο

692

62,7

Υψηλό

262

23,8

Χαµηλό

215

19,8

Μεσαίο

643

59,3

Υψηλό

227

20,9

Μονογονεϊκή

282

24,8

Πυρηνική (µε 2 γονείς)

678

59,6

Εκτεταµένη (µε 2 γονείς και
άλλους συγγενείς)

103

9,1

Ζουν µόνοι/χωρίς γονείς

74

6,5

Ηλικία φοιτητών (έτη)

Φύλο φοιτητών

Εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας

Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα

Τύπος οικογένειας

Περιοχή κατοικίας πριν την εισαγωγή στο ΤΕΙ
Αστική

407

44,2

Αγροτική

514

55,8

Συνεχίζω να ζω
µε την οικογένεια

245

21,7

Εστία

49

4,3

Μόνος/η ή µε
συγκάτοικους σε σπίτι

835

74

Πάρα πολύ κακή/
πολύ κακή/ κακή

326

28,9

Στο µέσο όρο

412

36,6

Καλή/Πολύ καλή/
Πάρα πολύ καλή

389

34,5

∆ιαµονή φοιτητών

Οικονοµική κατάσταση οικογένειας

Ευµάρεια της οικογένειας (Family Affluence)
Χαµηλή

264

23,3

Μεσαία

697

61,6

Υψηλή

171

15,1

Σηµείωση: Σε ορισµένες µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν ως συγχυτικοί παράγοντες, δεν υπήρχαν δεδοµένα για το σύνολο του πληθυσµού

δείγµατος, αλλά παραµένουν στατιστικά σηµαντικές µόνο
για τα αγόρια. Πιο συγκεκριµένα, µε την αύξηση του επιπέδου ευµάρειας της οικογένειας των αγοριών αυξανόταν
οι πιθανότητες να καταναλώσουν αναψυκτικά και γρήγορο
φαγητό. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι φοιτητές
που ο πατέρας τους είχε µέσο ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης είχαν λιγότερες πιθανότητες να καταναλώσουν αναψυκτικά ή γρήγορο φαγητό σε σχέση µε αυτούς που ο πατέρας
τους είχε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Πίνακας 4).
Η µόνη προστατευτική συσχέτιση µε το ΚΟΕ που καταγράφηκε στους φοιτητές αφορούσε στο πρωινό γεύµα.
Τα αγόρια που προερχόταν από οικογένεια µε υψηλή ευµάρεια είχαν περίπου 3 φορές περισσότερες πιθανότητες
να καταναλώσουν πρωινό γεύµα σε σχέση µε τη χαµηλή
ευµάρεια (OR 2,896, 95%∆Ε 1,127-7,443, p=0,027). Τέλος,
τα αγόρια που προερχόταν από οικογένεια µέσης οικονοµικής κατάστασης είχαν υψηλότερες πιθανότητες να καταναλώσουν φρούτα, αν και η σχέση ήταν οριακά στατιστικά
σηµαντική (OR 2,502, 95%∆Ε 0,988-6,340, p=0,053).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, σακχαρούχων αναψυκτικών, πρωινού
γεύµατος και γρήγορου φαγητού (delivery/junk) σε σχέση
µε κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά (ευµάρεια και
αυτο-αναφερόµενη οικονοµική κατάσταση της οικογένειας, και επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της µητέρας)
σε πρωτοετείς φοιτητές. Με βάση τα αποτελέσµατα, δεν
επαληθεύεται στο σύνολό της η υπόθεση ότι φοιτητές µε
υψηλό ΚΟΕ θα είχαν ορθότερες και πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες.
Πάνω από το 80% του φοιτητικού πληθυσµού της µελέτης δεν κατανάλωνε κάθε µέρα φρούτα και λαχανικά.
Παρά τις αποκλίσεις µεταξύ διαφορετικών χωρών, πρακτικά επιβεβαιώνεται πλήθος ευρηµάτων σε φοιτητές και
σε εφήβους (Steptoe et al 2002, Papadaki & Scott 2002,
Vereecken et al 2005, El Ansari et al 2012), τα οποία όµως
δε συνάδουν µε τις διατροφικές συστάσεις εθνικών και
διεθνών οργανισµών για καθηµερινή πρόσληψη (ΥΥΚΑ
2008, CDC 2012). Μελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε πανεπιστήµια 13 ευρωπαϊκών χωρών εκτίµησε τις αλλαγές σε
συµπεριφορές διακινδύνευσης για την υγεία σε χρονικό
διάστηµα 10 ετών (1990-2000). Το ποσοστό κατανάλωσης
φρούτων και λαχανικών µειώθηκε σηµαντικά στη δεκαετία αυτή, ενώ σταθερή παρέµεινε η πρόσληψη λιπαρών
ουσιών (Steptoe et al 2002). Επιπρόσθετα, µόνο ένας στους
τέσσερις πρωτοετείς φοιτητές κατανάλωνε πρωινό γεύµα
καθηµερινά. Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν και οι
Spanos και Hankey (2010), παρ’ ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ζούσαν µε τις οικογένειές τους και το φαγητό
τους προετοιµαζόταν από άλλους κι όχι από τους ίδιους. Σε
συµφωνία µε τους Chourdakis et al (2010), οι περισσότεροι
1
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Πίνακας 2: Συχνότητα κατανάλωσης τροφίµων σε 1138 φοιτητές/τριες της µελέτης
Αγόρια
(n=524)

Σύνολο

Κορίτσια
(n=614)

Ν

(%)

Ν

(%)

Ν

(%)

Λιγότερο από 1 φορά την ηµέρα

1002

88

470

89,70

532

86,60

Τουλάχιστον 1 φορά την ηµέρα κάθε µέρα

136

12

54

10,30

82

13,40

Λιγότερο από 1 φορά την ηµέρα

944

83

456

87,00

488

79,50

Τουλάχιστον 1 φορά την ηµέρα κάθε µέρα

194

17

68

13,00

126

20,50

1069

93,9

486

92,70

583

95,00

69

6,1

38

7,30

31

5,00

Λιγότερο από 7 ηµέρες την εβδοµάδα

855

75,1

395

75,40

460

74,90

7 ηµέρες την εβδοµάδα

283

24,9

129

24,60

154

25,10

Λιγότερο από ή µόνο 1 φορά την εβδοµάδα

838

73,8

344

65,80

494

80,60

Πάνω από 1 φορά την εβδοµάδα έως κάθε µέρα

298

26,2

179

34,20

119

19,40

P

Φρούτα
0,114

Λαχανικά
0,001

Αναψυκτικά
Λιγότερο από 1 φορά την ηµέρα
Τουλάχιστον 1 φορά την ηµέρα κάθε µέρα

0,121

Πρωινό
0,857

Γρήγορο φαγητό - Delivery (N=1136)
<0,001

Σηµείωση: chi-square test

από τους πρωτοετείς φοιτητές δεν κατανάλωναν γρήγορο
φαγητό-delivery πάνω από 1 φορά την εβδοµάδα.
Όταν οι διατροφικές συνήθειες διερευνήθηκαν µε βάση
το φύλο των συµµετεχόντων φάνηκε ότι τα κορίτσια κατανάλωναν λαχανικά σε µεγαλύτερη συχνότητα από τα αγόρια (p<0,05), όπως καταγράφηκε από τους Bertsias et al
(2005) για φοιτητές στην Κρήτη, ενώ για την κατανάλωση
φρούτων και πρωινού γεύµατος δε σηµειώθηκε στατιστικά
σηµαντική διαφορά. Η κατανάλωση γρήγορου φαγητού φάνηκε να γίνεται µε σηµαντικά µεγαλύτερη συχνότητα από τα
αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια, όπως αναφέρεται και από
τους El Ansari et al (2012) σε µελέτη που έλαβε χώρα σε 4
χώρες της Ευρώπης.
Όσο αυξανόταν η βαθµολογία στη FAS II και άρα η ευµάρεια της οικογένειας, τόσο αυξανόταν η κατανάλωση
αναψυκτικών ποτών και η κατανάλωση γρήγορου φαγητού
για τα αγόρια. Παρ΄ ότι τα αποτελέσµατα είναι αντίθετα από
την ερευνητική µας υπόθεση, παρόµοια στοιχεία αναφέρονται από τους Vereecken et al (2005): σε ορισµένες χώρες
κυρίως της κεντρικής Ευρώπης, αλλά όχι σε όλες, όσο αυξάνεται η FAS II, τόσο αυξάνεται και η κατανάλωση αναψυκτικών, χωρίς να διαχωρίζονται τα αποτελέσµατα ανά
φύλο. Επιβεβαιώνονται εποµένως ορισµένες αναφορές
ότι οι κοινωνικο-οικονοµικές διαφορές σε συµπεριφορές
υγείας, παρ’ ότι υπαρκτές, είναι µικρότερες και µη συστηµατικές κατά τη διάρκεια της εφηβείας (West 1997, Spencer
2006, Koivusilta et al 2006, Aura et al 2016). Σύµφωνα µε
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τη θεωρία της οµογενοποίησης - εξισορρόπησης (process
of equalisation), στις νεαρές ηλικίες υπάρχουν σηµαντικοί
παράγοντες (όπως διαθεσιµότητα, ευκολία προµήθειας και
παρασκευής, κοινωνικές πολιτικές) που δρουν κατευναστικά και εξισορροπιστικά και µετριάζουν τις κοινωνικο-οικονοµικές διαφορές σε συµπεριφορές και δείκτες υγείας
(West 1997, Zambon et al 2006). Κάτι ανάλογο µπορεί να
συµβαίνει και στους πρωτοετείς φοιτητές: στην περίπτωση
που η ευκολότερη και κύρια επιλογή τους για φαγητό είναι
η φοιτητική λέσχη ή η αγορά έτοιµων φαγητών, οι προσφερόµενες, περισσότερο οικείες και πιο ασφαλείς επιλογές
(π.χ. κρέας, σουβλάκια αλλά όχι σαλάτες, όσπρια ή µεγειρευτά φαγητά) µπορεί να καθορίζουν τις καθηµερινές διατροφικές τους επιλογές σε υψηλότερο βαθµό σε σχέση µε
άλλους παράγοντες ΚΟΕ. Σε αυτό το ερµηνευτικό µοτίβο, οι
φοιτητές µε υψηλότερη ευµάρεια µπορεί να συνοδεύουν το
φαγητό τους µε αναψυκτικό και να εξηγείται η υψηλότερη
κατανάλωση σε σχέση µε φοιτητές µε χαµηλότερη ευµάρεια και πιθανότατα µειωµένη δυνατότητα να αγοράζουν
συστηµατικά αναψυκτικά ποτά. Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι η ερµηνεία γίνεται υπό το πρίσµα της µεθοδολογίας της µελέτης: παρ’ ότι έγινε στάθµιση για την τρέχουσα
διαµονή, η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε
τους τρεις πρώτους µήνες της φοιτητικής ζωής, ένα από
τα σηµαντικοτερα στάδια µετάβασης κατά την ανθρώπινη
βιογραφία, καθώς σηµατοδοτεί µια περίοδο σηµαντικών
γνωστικών, συναισθηµατικών, αναπτυξιακών, και ψυχο-
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Πίνακας 3. Σταθµισµένα µοντέλα λογιστικής παλινδρόµησης για τη συσχέτιση
του κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου και των διατροφικών συνηθειών των φοιτητών/τριών
95% ∆Ε
OR

Lower

Upper

95% ∆Ε
p value

Φρούτα
Χαµηλή FAS II

OR

Lower

Upper

p value

Πρωινό
(ref)

Χαµηλή FAS II

(ref)

Μέση FAS II

0,897

0,524

1,536

0,652

Μέση FAS II

1,461

0,953

2,240

0,082

Υψηλή FAS II

1,262

0,601

2,649

0,538

Υψηλή FAS II

1,331

0,736

2,408

0,345

0,771

0,433

1,372

0,377

1,107

0,702

1,745

0,662

0,92

0,436

1,941

0,827

1,205

0,674

2,152

0,529

Χαµηλή εκπαίδευση πατέρα
Μέση εκπαίδευση πατέρα
Υψηλή εκπαίδευση πατέρα
Χαµηλή εκπαίδευση µητέρας

(ref)

Χαµηλή εκπαίδευση πατέρα

(ref)

Μέση εκπαίδευση πατέρα
Υψηλή εκπαίδευση πατέρα
Χαµηλή εκπαίδευση µητέρας

(ref)

(ref)

Μέση εκπαίδευση µητέρας

1,069

0,533

2,143

0,852

Μέση εκπαίδευση µητέρας

1,273

0,738

2,197

0,385

Υψηλή εκπαίδευση µητέρας

1,392

0,595

3,255

0,442

Υψηλή εκπαίδευση µητέρας

1,006

0,519

1,950

0,986

Χαµηλή οικονοµική κατάσταση

(ref)

Χαµηλή οικονοµική κατάσταση

Μέση οικονοµική κατάσταση

1,234

0,718

2,12

0,446

Υψηλή οικονοµική κατάσταση

1,042

0,577

1,883

0,89

Λαχανικά
Χαµηλή FAS II
Μέση FAS II
Υψηλή FAS II
Χαµηλή εκπαίδευση πατέρα

(ref)

Μέση οικονοµική κατάσταση

1,142

0,766

1,702

0,516

Υψηλή οικονοµική κατάσταση

0,975

0,632

1,505

0,910

1,703

1,101

2,633

0,017

1,941

1,081

3,485

0,026

Γρήγορο φαγητό - Delivery
(ref)

Χαµηλή FAS II

0,797

0,508

1,251

0,323

1,467

0,800

2,690

0,215

(ref)

Μέση FAS II
Υψηλή FAS II
Χαµηλή εκπαίδευση πατέρα

(ref)

(ref)

Μέση εκπαίδευση πατέρα

1,216

0,724

2,042

0,460

Μέση εκπαίδευση πατέρα

0,836

0,532

1,312

0,436

Υψηλή εκπαίδευση πατέρα

1,389

0,720

2,681

0,327

Υψηλή εκπαίδευση πατέρα

0,737

0,414

1,313

0,301

1,432

0,761

2,695

0,265

0,928

0,544

1,586

0,786

1,339

0,624

2,873

0,453

0,985

0,517

1,874

0,963

Χαµηλή εκπαίδευση µητέρας
Μέση εκπαίδευση µητέρας
Υψηλή εκπαίδευση µητέρας
Χαµηλή οικονοµική κατάσταση

(ref)

Χαµηλή εκπαίδευση µητέρας

(ref)

Μέση εκπαίδευση µητέρας
Υψηλή εκπαίδευση µητέρας
Χαµηλή οικονοµική κατάσταση

(ref)

(ref)

Μέση οικονοµική κατάσταση

1,142

0,714

1,826

0,580

Μέση οικονοµική κατάσταση

0,967

0,646

1,448

0,872

Υψηλή οικονοµική κατάσταση

1,476

0,905

2,410

0,119

Υψηλή οικονοµική κατάσταση

1,166

0,762

1,787

0,479

Αναψυκτικά
Χαµηλή FAS II

(ref)

Μέση FAS II

1,972

0,887

4,385

0,096

Υψηλή FAS II

3,892

1,416

10,699

0,008

0,511

0,254

1,025

0,059

0,408

0,150

1,104

0,078

Χαµηλή εκπαίδευση πατέρα
Μέση εκπαίδευση πατέρα
Υψηλή εκπαίδευση πατέρα
Χαµηλή εκπαίδευση µητέρας

(ref)

(ref)

Μέση εκπαίδευση µητέρας

1,074

0,443

2,602

0,875

Υψηλή εκπαίδευση µητέρας

0,826

0,263

2,596

0,743

Χαµηλή οικονοµική κατάσταση

Συγχυτικοί παράγοντες που ελέγχθηκαν: φύλο, τύπος οικογένειας,
διαµονή φοιτητή, περιοχή διαµονής πριν την εισαγωγή, επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα, επίπεδο εκπαίδευσης µητέρας, ευµάρεια και οικονοµική κατάσταση οικογένειας

(ref)

Μέση οικονοµική κατάσταση

1,071

0,514

2,229

0,855

Υψηλή οικονοµική κατάσταση

1,410

0,662

3,004

0,373

1
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Πίνακας 4. Σταθµισµένα µοντέλα λογιστικής παλινδρόµησης για τη συσχέτιση του κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου
και των διατροφικών συνηθειών των φοιτητών/τριών σε σχέση µε το φύλο
Αγόρια

Κορίτσια

95% ∆Ε
Lower

Upper

p value

0,749

0,291

1,924

0,548

0,981

0,282

3,408

0,976

OR

OR

Lower

Upper

p value

1,095

0,559

2,144

0,791

1,445

0,557

3,753

0,449

Φρούτα
Χαµηλή FAS II
Μέση FAS II
Υψηλή FAS II
Χαµηλή εκπαίδευση πατέρα

(ref)

(ref)

(ref)

(ref)

Μέση εκπαίδευση πατέρα

1,711

0,444

6,589

0,435

0,609

0,311

1,193

0,148

Υψηλή εκπαίδευση πατέρα

1,801

0,408

7,958

0,438

0,737

0,283

1,916

0,531

1,542

0,308

7,718

0,598

0,857

0,385

1,908

0,705

2,775

0,499

15,440

0,244

0,917

0,311

2,710

0,876

Χαµηλή εκπαίδευση µητέρας
Μέση εκπαίδευση µητέρας
Υψηλή εκπαίδευση µητέρας
Χαµηλή οικονοµική κατάσταση

(ref)

(ref)

(ref)

(ref)

Μέση οικονοµική κατάσταση

2,502

0,988

6,340

0,053

0,891

0,445

1,783

0,745

Υψηλή οικονοµική κατάσταση

1,096

0,367

3,277

0,869

1,099

0,536

2,251

0,796

Λαχανικά
Χαµηλή FAS II

(ref)

(ref)

Μέση FAS II

0,874

0,408

1,874

0,730

0,786

0,443

1,394

0,410

Υψηλή FAS II

1,244

0,443

3,488

0,679

1,680

0,777

3,635

0,188

1,126

0,434

2,920

0,807

1,227

0,656

2,294

0,521

1,340

0,447

4,015

0,601

1,375

0,587

3,220

0,463

Χαµηλή εκπαίδευση πατέρα
Μέση εκπαίδευση πατέρα
Υψηλή εκπαίδευση πατέρα
Χαµηλή εκπαίδευση µητέρας

(ref)

(ref)

(ref)

(ref)

Μέση εκπαίδευση µητέρας

1,550

0,471

5,101

0,470

1,374

0,645

2,929

0,410

Υψηλή εκπαίδευση µητέρας

1,341

0,351

5,117

0,668

1,403

0,538

3,659

0,489

Χαµηλή οικονοµική κατάσταση

(ref)

(ref)

Μέση οικονοµική κατάσταση

1,750

0,821

3,727

0,147

0,868

0,469

1,607

0,652

Υψηλή οικονοµική κατάσταση

1,347

0,587

3,091

0,482

1,560

0,837

2,906

0,162

5,046

1,042

24,427

0,044

1,243

0,443

3,487

0,679

8,104

1,377

47,676

0,021

3,020

0,734

12,433

0,126

Αναψυκτικά
Χαµηλή FAS II
Μέση FAS II
Υψηλή FAS II
Χαµηλή εκπαίδευση πατέρα

(ref)

(ref)

(ref)

(ref)

Μέση εκπαίδευση πατέρα

0,305

0,111

0,832

0,020

0,696

0,255

1,897

0,479

Υψηλή εκπαίδευση πατέρα

0,188

0,049

0,722

0,015

1,055

0,238

4,687

0,943

2,095

0,411

10,671

0,373

0,754

0,244

2,334

0,624

1,969

0,326

11,889

0,460

0,273

0,039

1,913

0,191

Χαµηλή εκπαίδευση µητέρας
Μέση εκπαίδευση µητέρας
Υψηλή εκπαίδευση µητέρας
Χαµηλή οικονοµική κατάσταση

(ref)

(ref)

(ref)

(ref)

Μέση οικονοµική κατάσταση

1,620

0,618

4,244

0,326

0,612

0,177

2,122

0,439

Υψηλή οικονοµική κατάσταση

0,973

0,323

2,933

0,962

2,007

0,661

6,096

0,219

[46]

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πίνακας 4. Σταθµισµένα µοντέλα λογιστικής παλινδρόµησης για τη συσχέτιση του κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου
και των διατροφικών συνηθειών των φοιτητών/τριών σε σχέση µε το φύλο
Αγόρια

Κορίτσια

95% ∆Ε
Lower

Upper

p value

1,982

0,952

4,126

0,067

2,896

1,127

7,443

0,027

OR

OR

Lower

Upper

p value

1,347

0,783

2,318

0,282

0,808

0,360

1,816

0,606

Πρωινό γεύµα
Χαµηλή FAS II
Μέση FAS II
Υψηλή FAS II
Χαµηλή εκπαίδευση πατέρα

(ref)

(ref)

(ref)

(ref)

Μέση εκπαίδευση πατέρα

1,873

0,798

4,399

0,150

0,882

0,504

1,543

0,660

Υψηλή εκπαίδευση πατέρα

1,922

0,721

5,126

0,192

0,977

0,453

2,104

0,952

1,056

0,401

2,781

0,911

1,224

0,622

2,409

0,559

0,608

0,200

1,844

0,379

1,358

0,576

3,205

0,485

Χαµηλή εκπαίδευση µητέρας
Μέση εκπαίδευση µητέρας
Υψηλή εκπαίδευση µητέρας
Χαµηλή οικονοµική κατάσταση

(ref)

(ref)

(ref)

(ref)

Μέση οικονοµική κατάσταση

1,081

0,580

2,016

0,807

1,298

0,757

2,227

0,343

Υψηλή οικονοµική κατάσταση

1,283

0,658

2,498

0,464

0,889

0,493

1,603

0,696

Γρήγορο φαγητό - Delivery
Χαµηλή FAS II

(ref)

(ref)

Μέση FAS II

2,442

1,270

4,695

0,007

1,261

0,686

2,317

0,455

Υψηλή FAS II

2,305

0,972

5,467

0,058

1,620

0,710

3,695

0,252

0,581

0,293

1,150

0,119

0,977

0,513

1,861

0,943

0,415

0,182

0,948

0,037

1,292

0,554

3,012

0,553

Χαµηλή εκπαίδευση πατέρα
Μέση εκπαίδευση πατέρα
Υψηλή εκπαίδευση πατέρα
Χαµηλή εκπαίδευση µητέρας

(ref)

(ref)

(ref)

(ref)

Μέση εκπαίδευση µητέρας

1,166

0,511

2,663

0,715

0,822

0,395

1,711

0,600

Υψηλή εκπαίδευση µητέρας

0,911

0,354

2,346

0,848

1,177

0,475

2,916

0,725

Χαµηλή οικονοµική κατάσταση

(ref)

(ref)

Μέση οικονοµική κατάσταση

0,946

0,545

1,643

0,843

0,966

0,515

1,811

0,914

Υψηλή οικονοµική κατάσταση

0,866

0,474

1,583

0,640

1,506

0,794

2,857

0,210

Συγχυτικοί παράγοντες που ελέγχθηκαν: τύπος οικογένειας, διαµονή φοιτητή, περιοχή διαµονής πριν την εισαγωγή, επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα, επίπεδο εκπαίδευσης µητέρας, ευµάρεια και οικονοµική κατάσταση οικογένειας

κοινωνικών αλλαγών. Σε συνάρτηση µε τον εξ’ ορισµού
µεταβατικό χαρακτήρα της αναδυόµενης ενηλικίωσης
(Arnett 2000), το ότι δεν καταγράφονται διαφορές κατά την
έναρξη της αυτόνοµης διαβίωσης δεν σηµαίνει ότι όταν
οι συνθήκες οµαλοποιηθούν οι φοιτητές από διαφορετικό
κοινωνικο-οικονοµικό υπόβαθρο θα ακολουθήσουν τα ίδια
µοτίβα συµπεριφορών (Friestad & Klepp 2006).
Ενώ στην βιβλιογραφία καταγράφεται συστηµατικά
ότι υψηλότερο ΚΟΕ σχετίζεται µε αυξηµένη κατανάλωση
φρούτων και λαχανικών (Vereecken et al 2005), στη µελέτη ΛΑΤΩ δεν καταγράφηκαν αντίστοιχες διαφορές, σε

αντίθεση µε την ερευνητική µας υπόθεση. Θα µπορούσε να
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
διαφοροποιήσεις µεταξύ χαµηλότερων και υψηλότερων
επιπέδων ΚΟΕ στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών,
εάν η εξίσωση είχε πραγµατοποιηθεί προς την κατεύθυνση
της προσκόλησης (adherence) στις προτεινόµενες διατροφικές οδηγίες. Στην πράξη πραγµατοποιήθηκε το αντίθετο,
µε πολύ µικρό ποσοστό των φοιτητών/τριών της µελέτης
να καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά κάθε µέρα, ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονοµικό τους επίπεδο και την
εκπαίδευση των γονιών τους.
1
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Ειδική µνεία χρειάζεται να γίνει στην αυτο-αναφερόµενη οικονοµική κατάσταση η οποία δεν σχετίστηκε µε κανένα δείκτη διατροφικών συνηθειών παρά το ότι σε άλλες
µελέτες σχετίζεται µε αυξηµένη κατανάλωση φρούτων
και λαχανικών (Konttinen et al 2013, Dijkstra et al 2014).
Συνήθως οι σαλάτες, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πιο
ακριβά ανά θερµίδα σε σχέση µε άλλα προϊόντα και υπάρχει µάλιστα η υπόθεση ότι άτοµα µε χαµηλές οικονοµικές
δυνατότητες δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στην αγορά
προϊόντων που ενώ είναι υγιεινά δεν καλύπτουν τις ηµερήσιες θερµιδικές τους ανάγκες (Darmon et al 2005, Darmon
& Drewnowski 2008). Από τα αποτελέσµατά µας µπορούµε
να έχουµε µια ένδειξη ότι το οικονοµικό κριτήριο δεν είναι
το κυριότερο για την επιλογή τροφών, όπως φρούτα και λαχανικά, κατά την έναρξη της φοιτητικής ζωής.
Το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα φαίνεται να δρα
προστατευτικά ως προς την κατανάλωση αναψυκτικών και
γρήγορου φαγητού στα αγόρια. Το αποτέλεσµα αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή µε τα ευρήµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου θέλουν το µορφωτικό επίπεδο κυρίως της
µητέρας να δρα προστατευτικά στις διατροφικές συνήθειες
των παιδιών, περισσότερο από του πατέρα (Serra-Majem
et al 2004, Nilsen et al 2009, Ulla Dίez & Perez-Fortis 2010,
Papadaki & Mavrikaki 2015). Προσθέτει όµως ενδείξεις σε
ένα συνεχώς αυξανόµενο σώµα βιβλιογραφίας ότι κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του πατέρα επηρεάζουν εξίσου ή περισσότερο τις συµπεριφορές υγείας των
απογόνων, ένδειξη των µεταλασσόµενων κοινωνικών δοµών και ρόλων που υιοθετούν τα φύλα σε σχέση µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις (Smetanina et al 2015, Parikka
et al 2015).
Το µόνο αποτέλεσµα που ήταν σε συµφωνία µε την
ερευνητική υπόθεση της παρούσας µελέτης ήταν ότι η
κατανάλωση πρωινού γεύµατος σχετίστηκε µε το υψηλό
επίπεδο ευµάρειας στα αγόρια. Στη µελέτη HELENA, η ευµάρεια δεν σχετίστηκε µε συστηµατική κατανάλωση πρωινού γεύµατος στα αγόρια, αλλά στα κορίτσια (Hallström et
al 2011). Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της διαφορετικής
επίδρασης που έχει το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον
σε διατροφικές συµπεριφορές σε διαφορετικές χώρες και
πολιτισµικά περιβάλλοντα και τονίζουν την αναγκαιότητα να
διερευνόνται αυτές οι σχέσεις ανεξάρτητα σε κάθε χώρα.
Περιορισµοί της µελέτης
Η παρούσα έρευνα έχει ορισµένους περιορισµούς που
οφείλουν να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Ο συγχρονικός σχεδιασµός της δεν επιτρέπει µε βεβαιότητα τη διερεύνηση της αιτιότητας, πιο είναι
το αίτιο και πιο το αιτιατό στις αναφερόµενες συσχετίσεις.
Ωστόσο, είναι σαφώς πιθανότερο το κοινωνικο-οικονοµικό
επίπεδο της οικογένειας να καθορίζει τις διατροφικές συνήθειες, παρά το αντίθετο.
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Τα ερωτηµατολόγια ήταν αυτό-συµπληρούµενα, συνεπώς δεν µπορεί να αποκλειστεί το σφάλµα ανάκλησης,
εφόσον το ερωτηµατολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίµων αφορούσε στην εβδοµαδιαία κατανάλωση. Όµως,
σε έρευνες στάθµισης σχετικών ερωτηµατολογίων έχει
δειχθεί ότι παρ’ ότι υπάρχει σαφές περιθώριο βελτιώσεων,
είναι έγκυρα και αξιόπιστα για την καταγραφή των διατροφικών συνηθειών σε επιδηµιολογικές µελέτες (Vereecken
& Maes 2003).
Οι ψυχοµετρικές ιδιότητες της κλίµακας FAS έχουν συζητηθεί σε αρκετά άρθρα στη διεθνή βιβλιογραφία. Παρ’ ότι
έχει µέτρια εσωτερική αξιοπιστία, έχει διαπιστωθεί ότι έχει
υψηλές και στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µε άλλους
δείκτες της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης, αλλά και
µε εκβάσεις υγείας (Boyce et al 2006, Zambon et al 2006,
Liu et al 2012, Makransky et al 2014). Πιο συγκεκριµένα,
παρουσιάζει σηµαντική συσχέτιση µε το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και το επάγγελµά τους, υψηλό ποσοστό συµφωνίας µεταξύ εφήβων και γονέων, καθώς και
ικανοποιητική συσχέτιση µε τον εθνικό δείκτη πλούτου, το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Liu et al 2012). Παράλληλα,
στα θετικά στοιχεία της κλίµακας FAS ΙΙ καταγράφεται το
ότι επηρεάζεται λιγότερο από το σφάλµα προκατάληψης σε
σχέση µε άλλες µετρήσεις του κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου, οι οποίες βασίζονται στις αναφορές των εφήβων για
το εισόδηµα των νοικοκυριών ή το επάγγελµα των γονέων
τους.
Το δείγµα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του φοιτητικού
πληθυσµού της Ελλάδας και τίθενται θέµατα γενίκευσης
των αποτελεσµάτων. Το σηµαντικό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι οι φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης έχουν έρθει µέσω
των Πανελληνίων εξετάσεων και προέρχονται από όλη την
Ελλάδα, αλλά και χώρες του εξωτερικού, και από όλα τα
κοινωνικο-οικονοµικά επίπεδα, έµεναν τόσο σε αστικές,
όσο και σε αγροτικές περιοχές και η αναλογία των αγοριών-κοριτσιών είναι αυτή που καταγράφεται για το σύνολο
της χώρας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στην παρούσα µελέτη υψηλότερη ευµάρεια της οικογένειας
σχετίστηκε µε υψηλότερη κατανάλωση πρωινού γεύµατος,
αλλά και µε µεγαλύτερη κατανάλωση αναψυκτικών και
γρήγορου φαγητού στα αγόρια. Παράλληλα, φάνηκε µια
προστατευτική σχέση µεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης
του πατέρα και των ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών
για τα αγόρια. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δεν
σχετίστηκε µε κάποιο δείκτη ΚΟΕ. Τα αποτελέσµατα είναι
ιδιαίτερα σηµαντικά καθώς αποτυπώνουν το ότι οι διατροφικές συνήθειες των πρωτοετών φοιτητών είναι ανεπαρκείς ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονοµικό τους
επίπεδο και την εκπαίδευση των γονέων τους. Συνεπώς,
οι συστηµατικές δράσεις για τη βελτίωση των διατροφικών
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συνηθειών του φοιτητικού πληθυσµού είναι απαραίτητες
και αναγκαίες παρά το γεγονός ότι µελλοντικές µελέτες
οφείλουν να καταγράψουν λεπτοµερέστερα και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα τις διατροφικές συνήθειες προκειµένου να αποτυπώσουν ρεαλιστικά τις πιθανές µεταβολές
και διακυµάνσεις τους κατά τη φοιτητική ζωή.
Συνεχώς αυξανόµενο πλήθος µελετών τονίζει τους
νέους ρόλους που οφείλουν να υιοθετήσουν οι νοσηλευτές, ιατροί και γενικά το σύνολο των επαγγελµατιών υγείας προκειµένου να δρουν επικουρικά στη βελτίωση των
συµπεριφορών διακινδύνευσης για την υγεία των ατόµων
και των πληθυσµών. Παρ’ ότι οι νοσηλευτές αποτελούν την
πολυπληθέστερη οµάδα στο σύστηµα υγείας σε παγκόσµιο
επίπεδο, δεν φαίνεται να αξιοποιούν τις συστηµατικές τους
επαφές µε ασθενείς και άτοµα για τροποποίηση συµπεριφορών διακινδύνευσης (Kotsoni et al 2008). Παράλληλα,
η ικανότητα τους για ουσιαστικές και αποτελεσµατικές παρεµβάσεις περιορίζεται από τις δικές τους συµπεριφορές:
τα άτοµα µε χειρότερες συµπεριφορές υγείας αποφεύγουν
να κάνουν παρεµβάσεις αγωγής υγείας και να δώσουν
πολύτιµες συµβουλές, αλλά και όταν τις δίνουν, οι ασθενείς δεν είναι ανοικτοί στο να τις δεχτούν (Hicks et al 2008,
Lobelo & de Quevedo 2016). Με αυτό το δεδοµένο, θα
πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση των
επιστηµόνων υγείας έτσι ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν ικανά και αποτελεσµατικά στο σύνθετο και πολυδιάστο εγχείρηµα της βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας
ζωής µέσω της τροποποίησης συµπεριφορών.
Χρηµατοδότηση
Η µελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», Πράξη «Αρχιµήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στο
ΤΕΙ Κρήτης» και συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς
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ΤΦ και ΓΚ συµµετείχαν στον εντοπισµό των ερωτηµατολογίων. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από
αρκετά άτοµα µεταξύ των οποίων οι ΕΣ και ΓΚ. Οι ΕΣ και
ΓΚ συνέγγραψαν το αρχικό κείµενο. Όλοι οι συγγραφείς
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ABSTRACT
Introduction: Low socio-economic status (SES) is associated with health risk behaviours contributing to the social inequalities in health. However, the associations of dietary habits with socio-economic status have not been investigated in emerging adulthood in detail yet.
Aim: To investigate the associations of dietary habits with socio-economic status in 1st year undergraduate university students.
Methods: This cross-sectional analysis draws data from the LATO study, a longitudinal study of all
1st year undergraduate students of TEI Crete during the academic year 2012/13 (Ν=1138, 54% girls,
Mean age 18,31 years, response rate 96,7%). The consumption frequencies of fruits, vegetables, soft
drinks, breakfast and delivery food were associated with the following socio-economic indicators:
Family affluence (FAS II), paternal and maternal educational level and self-reported economic status. The SPSS v21.0 was used to perform logistic regression models after adjusting for potential
confounders.
Results: Only 24,9%, 12% and 17% of the students were consuming breakfast, fruits and vegetables,
respectively, in a daily basis. Soft drinks were consumed daily by 6,1% of the participants but most
of them consumed delivery/junk food less than 1/week (73,8%). Higher family affluence was associated with increased odds of consuming breakfast (OR=2,90, 95%CI=1,13-7,44), soft drinks (OR=8,10,
95%CI=1,38-47,68) and delivery/junk food (OR=2,44, 95%CI=1,27-4,70) in boys. High paternal educational level was associated in a protective way with boys’ consumption of delivery food (OR=0,42,
95%CI=0,18-0,95) and soft drinks (OR=0,19, 95%CI=0,05-0,72). Fruits and vegetables consumption
was not associated with any SES indicator.
Conclusions: The majority of 1st year university students were not following current diet recommendations irrespective of SES. Interventions targeting eating behaviours are needed at higher
education institutes.
KEYWORDS: Eating habits, socio-economic status, fruits, vegetables, breakfast
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