
                                
 

Szanowni Państwo,  
W ramach projektu Mały Dietetyk zapraszamy Państwa do skorzystania z analizy sposobu żywienia.  
Spis dziennego spożycia pozwala specjaliście na ocenę sposobu odżywiania. Prosimy o uzupełnienie 

tabeli jadłospisem Państwa dziecka z 3 kolejnych dni, najlepiej wliczając w to jeden dzień wolny od obowiązków 
szkolnych, czyli np. czwartek, piątek, sobota lub niedziela, poniedziałek, wtorek. Ważne jest aby uwzględnić 
wszystko co dziecko faktycznie zjadło i wypiło w ciągu dnia, także te rzeczy które np. kupiło samo w czasie lekcji. 
Proszę uwzględnić wszystkie wypijane napoje, także wodę. Spis, w wersji elektronicznej (ewentualnie skan albo 
zdjęcie), prosimy przesłać na adres mailowy malydietetyk@dietanova.org do 18.03 br. 

Jako wynik analizy otrzymają Państwo wskazówki, które mogą posłużyć w lepszym odżywianiu Państwa 

dzieci oraz całej rodziny. 

Imię dziecka, 

przedszkole, grupa  

 Data urodzenia dziecka  

Masa ciała  Wzrost   

Kontaktowy adres mailowy  

Alergie, choroby dziecka  

Aktywność fizyczna dziecka (treningi, zajęcia 

sportowe – rodzaj i ile razy w ciągu tyg.) 

 

Uwagi / pytania   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Stowarzyszenie  

DIETANOVA z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 48/26 na potrzeby wykonania analizy sposobu odżywiania 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-

mail na adres naszego ABI/IOD biuro@dietanova.org spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie 

jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza  EOG ani udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 

 

……………………………………                         ....................................................................   

(miejscowość i data)           ( podpis rodzica/opiekuna)  

Oświadczam, że jestem świadomy, iż dostarczone przez Stowarzyszenie zalecenia dotyczące zmiany trybu 

życia opracowywane są zgodnie z aktualną wiedzą naukową z zakresu żywienia człowieka, jednak ze względu na 

złożoność i specyfikę organizmu ludzkiego oraz ograniczony kontakt ze specjalistą ds. żywienia nie są 

jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez Pacjenta. Porada żywieniowa nie zastępuje 

konsultacji lekarskiej. 

……………………………………                         ....................................................................   

(miejscowość i data)           ( podpis rodzica/opiekuna)   

Objaśnienie tabeli:  

POTRAWY I PRODUKTY  

np. POTRAWA - kanapki z masłem, szynką i pomidorem;  PRODUKTY: chleb biały, masło, szynka drobiowa, 

pomidor; 

POTRAWA - zupa pomidorowa z ryżem; PRODUKTY: wywar warzywny, koncentrat pomidorowy, śmietana, ryż 

(jeśli posiłek poza domem, zwrócić uwagę czy zupa podprawiana śmietaną itp.)  

ILOŚĆ – określenie ilości produktu, 

 np. chleb - dwie duże kromki, wędlina - dwa plasterki, pomidor - średni, zupa - pełny talerz, cukier - łyżeczka, 

jeśli produkt rynkowy taki jak np. serek wiejski, chipsy – podać producenta oraz masę netto z opakowania lub 

np. serek wiejski Piątnica – opakowanie/ pół opakowania, chipsy paprykowe Lay’s – mała paczka  
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DZIEŃ TYGODNIA ……………………………………………………. DATA ................................................ 

POSIŁEK GODZINA  MIEJSCE  POTRAWA / 
NAPÓJ  

PRODUKTY 
(z czego składa się 

potrawa) lub 
NAZWA RYNKOWA 

PRODUKTU 

ILOŚĆ 
(miary domowe 
lub gramatura 

produktu) 

Śniadanie      

Pojadanie    
 

  

2. śniadanie      

Pojadanie      

Obiad      

Pojadanie      

Podwieczorek      

Pojadanie      

Kolacja      

Pojadanie      
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