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a. Dlaczego stworzono ten program?
Od roku 2012 główną przyczynę zgonów na świecie stanowią choroby niezakaźne, jak otyłość,
schorzenia układu krążenia, cukrzyca typu 2 i nowotwory. Jeden na pięciu dorosłych w Europie
cierpi na otyłość i przewiduje się, że do roku 2030 ponad 50% populacji europejskiej będzie
cierpieć z powodu tego schorzenia.
Odżywianie jest jednym z najistotniejszych dla zdrowia czynników. Zrównoważona, odżywcza dieta
pomaga w zapobieganiu chorobom przewlekłym, wydłużeniu oczekiwanej długości życia i poprawie
ogólnej jakości życia ludzi. Środowisko naukowe wykazuje szeroki konsensus co do skutków
zdrowotnych regularnego spożycia owoców i warzyw.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powinniśmy codziennie spożywać co najmniej
400 g owoców i warzyw. Mimo to poziom konsumpcji owoców i warzyw w większości państw
członkowskich UE kształtuje się znacznie poniżej tej wartości. Jedynie 14% populacji Europy postępuje
zgodnie z tym zaleceniem .2
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ZALECENIA WHO

Niskie spożycie owoców i warzyw jest szczególnie widoczne wśród osób w wieku 18–30 lat, do
których skierowana jest ta kampania. W rzeczywistości młodzi Europejczycy ledwo zdają sobie sprawę
z wpływu spożywania owoców i warzyw na zdrową dietę.
Poprawa tej świadomości jest pierwszym krokiem w kierunku zmiany nawyków żywieniowych.
To główny cel tej trzyletniej kampanii, która rozpoczęła się w 2019 r. i zakończy się w grudniu 2021 r.
Nadrzędnymi celami kampanii jest przełożenie tej świadomości na konkretne działania i zwiększenie
spożycia owoców i warzyw w UE wśród Europejczyków w grupie wiekowej 18–30 lat.
2

Eurostat 2014 r.
3

HY

E HEALT
B
O
T
E
M
W
O
L
L
O
F
1 - KAMPANIA
WITH EUROPE

b. Wkroczenie w dorosłość: kluczowy moment w życiu
Program jest skierowany do Europejczyków w wieku 18–30 lat, czyli „millenialsów”, którzy znajdują
się w kluczowym momencie swojego życia. W tym przedziale wiekowym zwykle wyprowadzają
się od rodziców i zamieszkują osobno, sami lub z współlokatorami, zaczynają studiować i znajdują
nową pracę. Jest to fascynujący moment w życiu, który wiąże się również z nowymi wyzwaniami i
obowiązkami. Naszym celem jest towarzyszenie tym młodym ludziom w całym okresie przejściowym
i zapewnienie im pomocy we wprowadzeniu nowych, zdrowych nawyków żywieniowych. Po raz
pierwszy w życiu tylko oni decydują o tym, co jedzą, a tej zmianie stylu życia mogą towarzyszyć pewne
utrudnienia, jak na przykład:
- Brak zainteresowania żywnością i zdrowiem;
- niewielka wiedza na temat prawidłowego odżywiania;
- ograniczone umiejętności w zakresie gotowania; oraz
- obawy, że zdrowa dieta jest zbyt kosztowna.
Dlatego też młodzi dorośli często wybierają wygodne, gotowe potrawy, dostosowując się do nowego
stylu życia. Zdaniem młodych ludzi „dieta oparta na pizzy i makaronie” to często najłatwiejsze i (dla
wielu z nich) jedyne rozwiązanie. Kampania „Follow me to be Healthy with Europe” pokazuje im,
że codziennie przygotowanie i spożywanie owoców i warzyw jest proste, tanie oraz wyjątkowo
smaczne!

Młodzi dorośli nie przejmują się szczególnie spożywaniem produktów spożywczych o dużej zawartości
tłuszczu i cukru, ponieważ w młodym wieku zwykle nie borykają się z poważnymi problemami związanymi
z dietą3. Natomiast osoby z pokoleń starszych, zaczynające doświadczać problemów zdrowotnych,
których przyczyną są choroby niezakaźne, wykazują większą świadomość znaczenia zdrowej diety.

3

Eurobarometer (2010), „Special Eurobarometer 329: Health Determinants“, Bruksela, Komisja Europejska.
4

HY

E HEALT
B
O
T
E
M
W
O
L
L
O
F
1 - KAMPANIA
WITH EUROPE

c. Korzyści, jakie przynoszą Twojemu organizmowi owoce i warzywa
Owoce i warzywa są pyszne, ale smakują jeszcze lepiej, gdy poznasz, jakie korzyści mogą przynieść
Twojemu umysłowi i ciału!
Naukowcy są zgodni co do tego, że codzienne spożywanie warzyw i owoców jest bardzo ważne
dla zdrowia, gdyż:
- Zawierają one ważne dla naszego organizmu składniki odżywcze, takie jak woda, błonnik,
witaminy, minerały, pierwiastki śladowe i antyoksydanty, a jednocześnie wykazują niską
kaloryczność;
- codzienne spożycie pomaga zmniejszyć ryzyko otyłości, zawału serca, wysokiego ciśnienia
krwi, udaru, cukrzycy, niektórych nowotworów i wielu innych chorób przewlekłych;
- owoce i warzywa mają korzystny wpływ na sprawność fizyczną i intelektualną oraz mogą
zapobiegać pogarszaniu się umiejętności poznawczych, alergiom, astmie i schorzeniom
układu kostnego;
- diety bogate w owoce i warzywa pomagają zachować pogodę ducha i mogą zapobiegać
depresji i stanom lękowym.
Niezależnie od tych niekwestionowanych korzyści zdrowotnych owoce i warzywa są jedną z
najbardziej zrównoważonych kategorii żywności w Europie. Owoce i warzywa mają najniższy
wpływ na środowisko naturalne i najwyższy zalecany poziom spożycia. Dlatego też zwiększone
spożycie owoców i warzyw może zmniejszyć wpływ wytwarzania żywności na środowisko naturalne, a
jednocześnie zapewnić bardziej zrównoważoną i zdrową dietę.
Niskie spożycie owoców i warzyw jest uważane przez WHO za czynnik ryzyka dla zdrowia populacji,
podobnie jak palenie tytoniu czy spożywanie alkoholu.

5
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Cele zostają osiągane poprzez połączenie różnych wydarzeń, w tym warsztatów
z influencerami z mediów społecznościowych, rozpowszechnianie kluczowych
informacji za pośrednictwem filmów wideo, infografik i wskazówek w mediach
społecznościowych (YouTube, Instagram, Facebook i Twitter), a także bezpośrednie
zaangażowanie na stoiskach kampanii podczas wydarzeń publicznych.

a. Kampania internetowa
Millenialsi spędzają dużo czasu w sieci i gustują w treściach graficznych, dlatego też kampania
„Follow me to be Healthy with Europe” jest głównie kampanią internetową. Większość
komunikacji ma charakter cyfrowy, a do adresatów w sieci docieramy za pośrednictwem:
- Kanału w serwisie YouTube z comiesięcznymi filmami wideo. Każdy film rzuca społeczności
wyzwanie: jedzcie więcej owoców i warzyw.
- Posty na Instagramie, Twitterze i Facebooku w celu rozpowszechniania kreatywnych i
inspirujących infografik, porad informacyjnych i filmów wideo

Wszystkie treści zostały opracowane w języku angielskim i francuskim, a główne przesłania
zostały przetłumaczone na język niemiecki, hiszpański, włoski i polski, co pozwoliło dotrzeć
do szerszej grupy docelowej w Europie. Wszystkie pozostałe treści są zamieszczane i gromadzone
na stronie internetowej kampanii.
Motyw przewodni kampanii to „Follow me to be Healthy with Europe”, a główna koncepcja kampanii
to seria wyzwań skierowanych do odbiorców docelowych kampanii. W ciągu ostatnich trzech lat
osoby z przedziału wiekowego 18–30 lat zostały postawione w obliczu pytania: „Czy jesteś
gotów na #400gchallenge?”. Co miesiąc proszono je o wzięcie udziału w konkretnym wyzwaniu
#400gchallenge, aby pomóc im zmienić nawyki żywieniowe i włączyć do codziennej diety co najmniej
400 g owoców i warzyw.
6
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b. Zaangażowanie społeczności internetowej
Młodzi dorośli spędzają dużo czasu w mediach społecznościowych i uważają influencerów za wzory
do naśladowania lub źródło inspiracji. Do udziału w kampanii wybrano znanych europejskich
influencerów, co pozwoliło poprawić świadomość dotyczącą roli owoców i warzyw w
diecie. Dzięki dużym europejskim sieciom kampania zyskała wymiar transgraniczny i dotarła do jak
najszerszego grona odbiorców.
W comiesięcznych filmach w serwisie YouTube wystąpili: student, młody profesjonalista i para, co
pozwoliło uwzględnić różnorodność w obrębie tej grupy docelowej. Dodatkowo inni influencerzy
udostępniali treści porzez swoje kanały w takich serwisach, jak Instagram, Facebook i Twitter; wzieli
też udział w wydarzeniach we Francji i w Brukseli. Influencerzy pełnili rolę zarówno ambasadorów
kampanii, jak i rówieśników społecznych w grupie docelowej.

Wybór influencerów oparto na ich zdolności do nawiązywania kontaktu z młodymi Europejczykami:
wywodzą się oni z różnych krajów i kultur, a ich pasją są różne tematy, w tym kuchnia, sport i podróże.
Wszyscy jednak pragną tego samego: poprawić swoją dietę poprzez spożywanie większej ilości
owoców i warzyw. W ten sposób wybrani influencerzy zachęcali docelowych odbiorców do wzięcia
udziału w wyzwaniach kampanii, by mogli zrozumieć znaczenie owoców i warzyw w ich diecie.
Cel ogólny zakłada stworzenie kampanii opartej na współpracy z zaangażowaną i aktywną
społecznością, w której młodzi ludzie dzielą się tym, co oznacza dla nich zdrowa dieta.
7
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Aby spotkać się z młodymi Europejczykami, zespół „Follow
me to be Healthy with Europe”

wziął udział w festiwalu

Eurockéennes, który odbył się w Belfort w dniach 4–7 lipca
2019 r., w pokazie Manga Sci-Fi w Paryżu w dniach 5-6
października 2019 r. oraz w targach POLITICO EU Studies
and Career Fair 2020 w Brukseli w dniu 15 lutego 2020 r.

8

NĘŁA
G
IĄ
S
O
IA
N
A
P
M
A
3 - CO K
DO TEJ PORY?
Od rozpoczęcia kampanii w 2019 roku, kampania:
- Osiągnęła potencjalny zasięg na poziomie 57 milionów dzięki filmom wideo, infografikom,
poradom i e-influencerom;
- Zaangażowała ponad 20 e-influencerów z całej Europy;
- Została uwzględniona w 150 artykułach;
- Wywołała interakcję z ponad 188 000 osób poprzez media społecznościowe, inne treści
online i wydarzenia;
- Spotkała się z ponad 2500 osobami podczas 3 różnych wydarzeń;
- Zachęcała uczestników do chęci zwiększenia konsumpcji owoców i warzyw;
- Pomagała im w nauce spożywania odpowiedniej ilości owoców i warzyw każdego dnia
oraz informowała o korzyściach dla zdrowia;
- Wygenerowała ponad 1,5 miliona odsłon wideo.

#

Czy
wiesz że?

że zawartość składników
odżywczych w owocach i warzywach
z puszki jest prawie taka sama jak
w świeżych1? Oba rodzaje liczą się
tak samo w wyzwaniu 400 g!

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi
on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja Wykonawcza ds.
Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/are-tinned-fruit-and-vegetables-good-you

1
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Zródło witamin
i beta-karotenu

SAŁATKA GRECKA — ZNANA RÓWNIEŻ
JAKO SAŁATKA HORIATIKI, TO ŁATWY
SPOSÓB NA SPROSTANIE WYZWANIU
#400GCHALLENGE ZAWIERA FETĘ,
POMIDORY, OGÓREK, CZERWONĄ
CEBULĘ I CZARNE OLIWKI

DOOKOŁA ŚWIATA Z OWOCAMI I
WARZYWAMI: GRECJA
Mimo, że podróżowanie wciąż nie jest
możliwe, Wasze kubki smakowe mogą
wyruszyć na przygodę w zaciszu Waszej
kuchni! Spróbowanie nowych owoców i
warzyw to świetny sposób, aby zmienić
codzienne nawyki.
W drugim odcinku naszej trzyczęściowej
serii poświęconej klasycznym owocom i
warzywom kuchni danego kraju udajemy
się do Grecji!

jogurt grec
OWOCE, JOGURT GRECKI, ORZECHY I MIÓD
— CAŁA GRECJA W JEDNYM KĘSIE!
ZAWIERA BRZOSKWINIE I MELONA.

ki i owoce

enu
tosc beta-karot
Wysoka zawar i witaminy B92
i Zródło potasu

KAMPANIA FINANSOWANA
Z POMOCĄ UNII EUROPEJSKIEJ

https://www.aprifel.com/fr/fiche-nutritionnelle/tomate-grappe/?tab=allegations_nutritionnelles
https://www.aprifel.com/fr/fiche-nutritionnelle/melon/?tab=allegations_nutritionnelles

1
2

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Europejska
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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Kampania „Follow me to be healthy with Europe” to europejska akcja informacyjna
współfinansowana przez Unię Europejską. Jest realizowany przez:

a. Freshfel Europe
European Fresh Produce Association (Europejskie
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw,
znane jako Freshfel Europe) to forum łańcucha dostaw
świeżych owoców i warzyw w Europie i poza nią i
jest liczącą się europejską organizacją producentów
owoców i warzyw. Freshfel Europe to stowarzyszenie
typu non-profit z siedzibą w Brukseli, którym kieruje
zarząd oraz kilka oddziałów i komitetów.
Freshfel Europe liczy 127 członków z 18 państw członkowskich, w tym wszystkie czołowe
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją świeżych owoców i warzyw oraz krajowe
stowarzyszenia w Europie. Członkowie Freshfel Europe wywodzą się ze wszystkich ogniw łańcucha
dostaw, jak producenci, organizacje zrzeszające producentów, spedytorzy, eksporterzy, importerzy,
hurtownicy, firmy logistyczne, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni.
Misją organizacji Freshfel jest:
- Poprawa efektywności i konkurencyjności sektora;
- ułatwienie międzynarodowego handlu świeżymi produktami;
- zapewnienie członkom pomocy w przestrzeganiu najwyższych standardów bezpieczeństwa,
ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw;
- promowanie korzyści płynących ze świeżych produktów, zwiększenie skuteczności działań
promocyjnych w Europie i poza nią oraz wymiana najlepszych praktyk;
- umiejscowienie sektora w polityce nowych badań i innowacyjności;
- zachęcanie do spożywania świeżych owoców i warzyw.
Więcej informacji na temat Freshfel Europe, jej celów, misji i działań można znaleźć w witrynie
internetowej Freshfel: http://freshfel.org/
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b. Aprifel

Aprifel jest stowarzyszeniem założonym w 1981
roku

przez

INTERFEL,

francuską

organizację

międzybranżową z branży owocowo-warzywnej,
której celem jest rozwój sieci ekspertów i źródła
wiarygodnych

informacji

w

ramach

organizacji

międzybranżowej.
W ramach stowarzyszenia działają dwie koordynowane przez nie rady, które publikują orzeczenia i
zgodne stanowiska dotyczące informacji naukowych, jakie mają być udostępniane opinii publicznej
i specjalistom:
- Rada naukowa, składająca się z 8 niezależnych ekspertów naukowych;
- rada konsumentów, złożona z 11 zatwierdzonych krajowych stowarzyszeń;
- rada dyrektorów.
Aprifel dokłada starań w celu rozpowszechnienia danych naukowych dotyczących owoców
i warzyw wśród pracowników służby zdrowia, pracowników sektora owoców i warzyw oraz
stowarzyszeń konsumenckich. Stanowi ogniwo pośrednie między naukowcami, społeczeństwem
obywatelskim oraz specjalistami z branży owoców i warzyw.
Aprifel wyznacza sobie następujące cele:
- Rozwój inicjatyw badawczych lub badań naukowych, w szczególności w dziedzinach
takich jak żywienie, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności;
-

łączenie

ekspertów

naukowych,

przedstawicieli

społeczeństwa

obywatelskiego

i konsumentów w celu zachęcenia do rozpowszechniania i dyskusji ze wszystkimi
organizacjami międzynarodowymi, które przyczyniają się do poszerzania wiedzy na temat
owoców i warzyw;
- rozwijanie międzynarodowej sieci współpracy z interesariuszami z sektora owoców i
warzyw;
- organizacja i koordynacja krajowych i międzynarodowych sympozjów oraz konferencji.
Więcej informacji o Aprifel: www.aprifel.com
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Dane kontaktowe do prasy:
APCO Worldwide
Rue Montoyer 47, 1000 Bruksela
[ Mathilde Bouvier, 400gChallenge@apcoworldwide.com, +32(0)473.680.107]
[ www.400gchallenge.eu ]
@400gChallengeEU

@Suis moi pour être en forme

@400gChallengeFR

@Follow me to be healthy

@400gChallengeEU

@400gChallenge

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną
odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

KAMPANIA FINANSOWANA
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