
DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY

Aby dokonać oceny Pana/-i sposobu żywienia niezwykle cenne jest prowadzenie przez 3 dni tzw. dzienniczka żywieniowego, Obejmuje on 2 dni powszednie i  1 dzień
wolny od pracy. W ich czasie należy zanotować, najlepiej na bieżąco, wszystkie spożyte potrawy, produkty i napoje. Ważne jest, aby jadłospis w te dni był typowy.
Aby poprawnie wypełnić dzienniczek żywieniowy należy:

✔ podać godzinę i miejsce spożycia posiłku / produktu / napoju,

✔ każdy produkt, potrawę i napój dokładnie opisać np. poprzez określenie: 

✔ zawartości tłuszczu w produktach np. mleko 3,2%, półtłusty twaróg 4%,  

✔ rodzaju pieczywa np. chleb baltonowski, chleb żytni razowy, bułka tyrolska,

✔ rodzaju stosowanego tłuszczu np. olej słonecznikowy, „masło” roślinne, masło extra 

✔  ilości posiłku / produktu / napoju w gramach lub miarach domowych np. 2 łyżki jogurtu, ½ szklanki kaszy (suchej) , 100 g serka wiejskiego light,

✔ W przypadku potraw,  podać sposób ich przyrządzenia np. smażenie, pieczenie z dodatkiem tłuszczu  oraz wymienić  wszystkie użyte do nich składniki
opisane j.w. 

Godzina 
i miejsce Produkty, potrawy i napoje Ilość Sposób przygotowania

                         

6:30 dom 

        Kanapki: 

Chleb baltonowski 

Masło extra

Ser Gouda

Pomidor 

          Kawa czarna nierozpuszczalna 

           z mlekiem 2%

2 kromki

2 łyżeczki

2 plastry

½ średniej wielkości

1,5 łyżeczki

¼ szklanki
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