
Załącznik nr 1 A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa – catering ( przygotowanie i dostawa):
a) Całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala SP ZOZ w Lesku od poniedziałku do niedzieli 

uwzględniając także dni świąteczne ( Zamawiającego). 
b) Posiłek ciepły ( II danie) dla pacjentów w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym od poniedziałku do piątku  

 
I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie posiłków w kuchni Wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z póź. zm.).
Produkcja  i  dostarczenie  posiłków  musi  odbywać  się  z  sposób  zapewniający  wymagany  standard  sanitarno  –
epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 2004 r. z póżń. zm.) oraz zgodnie z
Kodeksem Żywnościowym -  Codex Alimentarius  CAC/RCP 39-1993,  systemem HACCP  -  Hazard  Analysis  and
Critical Control Points (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz  wewnętrznymi przepisami
Zamawiającego. 
 II. ZASADY OGÓLNE
1. Szacunkowa średnia  ilość posiłków w okresie 12 miesięcy  – około 38 000 osobodni +/- 10%
2. Szacunkowa średnia dzienna ilość posiłków na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)- około 5 porcji (+/-2)
3. Szacunkowa średnia  ilość obiadów w okresie 12 miesięcy dla Dziennego Oddziału Psychiatrycznego
(od poniedziałku do piątku) – około 3100 osobodni +/- 10%
4. W przypadkach kryzysowych należy uwzględnić 35 porcji posiłków dla żołnierzy MSWiA.
5. Usługa żywieniowa pacjentów obejmować będzie:

a) Sporządzanie  posiłków  w  ilościach  hospitalizowanych  pacjentów  z  uwzględnieniem przedstawionych  diet
zgodnie z zestawieniem żywnościowym przekazanym  przez Zamawiającego. 

b) Zaopatrzenie poszczególne kuchenki oddziałowe szpitala Zamawiającego w pojemniki plastikowe z pokrywami
na odpady pokonsumpcyjne o poj. 10 -  15  litrów w ilości  5 szt. 

c) Zastosowanie dostawy posiłków w pojemnikach typu GN (z uszczelkami silikonowymi), umieszczonych  w
pojemnikach termoizolacyjnych ( wykonane ze spienionego polipropylenu lub z polipropyleny z grubą warstwą
izolacyjną  z  pianki  poliuretanowej)  Wykonawcy  do  wyznaczonych  kuchenek  oddziałowych  szpitala
Zamawiającego. 

d) Odbiór pojemników GN oraz pojemników termoizolacyjnych z poszczególnych kuchenek oddziałowych 
szpitala Zamawiającego. 

e) Mycie i dezynfekcja pojemników GN oraz pojemników termoizolacyjnych. 
f) Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z poszczególnych kuchenek oddziałowych szpitala Zamawiającego i ich

utylizacja.  Codzienna wymiana pojemników  na odpady pokonsumpcyjne z  poszczególnych oddziałów,  po
każdorazowym odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych.

g) Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady pokonsumpcyjne.

6. Realizacja przedmiotu i zamówienia odbywać będzie się z uwzględnieniem diet i kaloryczności posiłków.

7. Wykonawca w cenie oferty powinien określić koszt poszczególnych posiłków( śniadanie, obiad, kolacja), które 
składają się na całodzienne wyżywienie wraz z przewidzianymi dodatkami dla poszczególnych diet. Koszt ten powinien
obejmować tzw. „wsad do kotła”, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia w zakresie prowadzonej
działalności i ubezpieczenia w transporcie, oraz inne koszty jakie Wykonawca musi ponieść  z tytułu realizacji 
zamówienia. Ponadto Wykonawca powinien skalkulować cenę posiłków tak , aby obejmowała ona także dodatkowe 
posiłki tj. II śniadanie, podwieczorek i niekiedy II kolacja dla wskazanych diet przez Zamawiającego:

 dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, dieta bogatobiałkowa, dieta z ograniczeniem 
substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, dieta odżywcza, dieta ubogoenergetyczna oraz w 
razie konieczności zgłaszane przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli – przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego 
(wizji lokalnej) w miejscu produkcji posiłków stanu sanitarno – higienicznego kuchni i zaplecza kuchennego, kontrolę 
jakości i ilości wydawanych surowców z magazynu, uczestnictwo przy produkcji posiłków, ocenę ich jakości i 
przygotowaniu do transportu. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania wymazów mikrobiologicznych w siedzibie Wykonawcy ze sprzętu
i urządzeń mechanicznych używanych w czasie produkcji potraw i przeprowadzi badanie na koszt Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli pod kątem kaloryczności i zawartości składników 
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odżywczych z wybranego całodziennego posiłku  przynajmniej dwa razy w ciągu trwania umowy na koszt 
Wykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawa wglądu u Wykonawcy do dokumentacji dotyczącej rozchodów – „wsadu do 
kotła „ z każdego dnia dostawy posiłków.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawa wglądu u Wykonawcy do dokumentacji tj. HACCP, GMP i GHP, prowadzonych
rejestrów, protokołów pokontrolnych z Inspekcji Sanitarnej, podpisanych umów ( na odbiór odpadów 
pokonsumpcyjnych itp.)
13. Zamawiający ma prawo kontroli u Wykonawcy próbek żywnościowych (po 150g w jednym kawałku 
przechowywane przez okres co najmniej 72 godzin zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 17 kwietnia 2007r. Dz.U. Nr 80 poz. 545 z póżń. zm).
II. ZASADY ZAMAWIANIA POSIŁKÓW
1.Podstawą każdorazowej dostawy posiłków będzie zapotrzebowanie żywnościowe (załącznik nr 7 do umowy) 
przekazane pracownikowi Wykonawcy dostarczającemu posiłki przez Dietetyka/ Pielęgniarkę dyżurną.
2. W razie konieczności Zamawiający (Dietetyk/Pielęgniarka Dyżurna) może dokonać w dniu dostawy telefonicznej 
korekty zapotrzebowania pod względem ilości posiłków i rodzaju diet: 
śniadanie do godz.7.45
obiad do godz. 10.00
kolacja do godz. 11.30
Ilości posiłków będą skorygowane w zamówieniu ilościowym na dany dzień.
4. W soboty, niedziele, dni świąteczne  oraz dni ustawowo wolne od pracy ilość pacjentów (rodzaj diet)
 w danych oddziałach będzie zgłaszane telefonicznie przez Pielęgniarkę Dyżurną Oddziału.
5. Wykonawca oraz Zamawiający będzie prowadził dzienną ewidencję ilości posiłków z podziałem na oddziały, 
śniadanie, obiad, kolację. Zestawienie musi być potwierdzone przez Dietetyka/ Pielęgniarkę Dyżurną po zakończeniu 
każdego dnia i miesiąca (zestawienie zbiorcze).

III. ZASADY DOSTAWY I TRANSPORTU POSIŁKÓW
1. Dostawa posiłków będzie odbywać się transportem Wykonawcy na jego ryzyko i koszt.

 Posiłki dowożone będą przez Wykonawcę do punktów zlokalizowanych na terenie szpitala przy ul. 
Kochanowskiego 2 do kuchenek oddziałowych w godzinach:

 Śniadanie (II śniadanie) do godz. 8.30
 Obiad (podwieczorek) i kolacja (II kolacja) do godz. 12.30
* proponowany termin jest przybliżony, Zamawiający uzgodni dogodny termin dla stron przed podpisaniem umowy

 Do transportu posiłków Zamawiający udostępni Wykonawcy wózki i windę. Zamawiający odpowiada za 
utrzymanie ich w czystości.

 Do odbioru posiłków na poszczególnych oddziałach odpowiedzialna jest Pielęgniarka Dyżurna 
Oddziału/Dietetyczka.

 Odbiór opróżnionych pojemników i wózków z poszczególnych oddziałów odbywać się będzie przez 
Wykonawcę po upływie 1,5 godziny od chwili ich dostarczenia na dany oddział.

2. Posiłki należy dostarczyć w opisanych termosach i pojemnikach GN o odpowiedniej konfiguracji  oraz 
w pojemnikach jednorazowego użytku, z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Zamawiający wymaga, aby 
produkty i posiłki składające się na śniadanie i kolację ( pieczywo, dodatki do pieczywa) transportowane były w 
plastikowych zamykanych pojemnikach z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub na tackach GN z 
pokrywami. Pojemniki nie mogą   być uszkodzone, popękane, brudne.
Wszystkie posiłki powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, skażeniem oraz utratą temperatury 
(przewożone w pojemnikach termoizolacyjnych). Pojemniki  powinny być oznakowane w taki sposób, aby łatwo można
je było dostarczyć na poszczególne oddziały, a posiłki w pojemnikach jednorazowego użytku oznakowane/opisane 
odpowiednio dla poszczególnych  diet np. dieta bezglutenowa, bogatobiałkowa, papkowata, sonda itp..
3.Pojemniki transportowe powinny gwarantować szczelne zamknięcie i utrzymanie właściwej temperatury, określonej 
w pkt. 9. Uszkodzone i nieszczelne pojemniki będą na bieżąco wymieniane przez Wykonawcę. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pojemników GN i innych pojemników transportowych z terenu szpitala, 
niezwłocznie po zakończeniu dystrybucji na oddziałach oraz ich mycia i dezynfekcji odpowiednim środkiem 
dezynfekcyjnym o szerokim działaniu ( B, V, F, Tbc), zakwalifikowanym do dezynfekcji powierzchni mających kontakt
z żywnością zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Nie dopuszcza się zmywania pojemników i 
naczyń transportowych Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na każdy oddział szpitala 
Zamawiającego.
6. Termosy, pojemniki GN, pojemniki termoizolacyjne należy oznakować danymi ułatwiającymi identyfikację i szybkie 
rozdysponowanie posiłków: nazwa oddziału, nazwa diety, data zapakowania, podpis.
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7. Za dystrybucję posiłków wewnątrz oddziałów ( z kuchenki oddziałowej do łóżka pacjenta ) odpowiedzialny jest 
Zamawiający.
8. Każda dostawa posiłków będzie kontrolowana przez dietetyka lub osoby wyznaczone przez  Zamawiającego.
Kontrola będzie obejmowała między innymi:

─ ocenę higieny środka transportu, opakowań, termosów, pojemników GN,
─ ocenę higieny osoby odpowiedzialnej  za  dystrybucję  posiłków (osoba ubrana we  właściwą odzież roboczą

zakupioną przez Wykonawcę  , posiada aktualne badania do kontaktu z żywnością)
─   oceną organoleptyczną posiłków,
─   kontrolę zgodności dostawy z jadłospisem,
─   kontrolę gramatury posiłków, ilości posiłków oraz ich jakości
─   kontrolę temperatury posiłków w momencie dostarczania do punktu odbioru

Pracownik Wykonawcy dostarczający posiłki jest zobowiązany do uczestniczenia w czasie kontroli dostawy i złożenia
podpisu na karcie kontroli.
9. Temperatura posiłków w momencie dostawy powinna wynosić:

─ dla zup – co najmniej 75ºC 
─ dla II dań ( mięso, sos, ziemniaki, ryż, kasze itp.)- 70ºC nie niższa niż 65ºC
─ sałatki, surówki, sosy  oraz inne potrawy serwowane na zimno – 4ºC

10.Wykonawca zobowiązany jest  do codziennego  dostarczenia na poszczególne oddziały pojemników  na odpady 
pokonsumpcyjne przeznaczone do utylizacji, a następnie  do odbioru od Zamawiającego tych odpadów. Pojemniki  o 
pojemności  10-15 litrów powinny być zamykane i wykonane z materiału umożliwiającego ich mycie i dezynfekcję. 
Wykonawca zobowiązany jest do  mycia i dezynfekcji pojemników na odpady pokonsumpcyjne odpowiednim środkiem
dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania, chyba że dostarczone pojemniki będą jednorazowego użytku. 
Wykonawca posiada podpisaną umowę z firmą, która odbiera odpady pokonsumpcyjne. Zamawiający zastrzega sobie 
prawa wglądu do ww. umowy i dokumentów potwierdzających odbiór odpadów pokonsumpcyjnych przy każdorazowej 
kontroli przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego odbioru 
odpadów pokonsumpcyjnych.
11.Naczynia i sprzęt transportowy ( GN, pojemniki termoizolacyjne) mają być czyste, bez uszkodzeń, bez znaczących 
zmian fizycznych mających bezpośredni wpływ na zagrożenia epidemiologiczne. 
12. Wykonawca gwarantuje, że pojemniki GN oraz pojemniki termoizolacyjne będą szczelnie zamknięte, tak aby 
podczas transportu posiłki płynne nie uległy rozlaniu.
13. Naczynia GN, w których będą transportowane posiłki płynne gorące typu zupa, kawa zbożowa, kompot, mają być 
wyposażone w ruchome  uchwyty.
14.Wykonawca zabezpieczy pojedyncze naczynia GN, przewożone w pojemniku termoizolacyjnym w taki sposób, aby
nie uległy one przewróceniu się.
15. Pojemniki jednorazowego użytku z pojedynczymi porcjami diet mają być opisane w sposób umożliwiający szybką
ich identyfikację: oddział-dieta ( np. SOR- dieta ubogoresztkowa, niskobiałkowa, bezglutenowa).
16. W przypadku zanieczyszczonych bądź uszkodzonych pojemników termoizolacyjnych lub GN Zamawiający ma 
prawo odmówić przyjęcia posiłków, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej partii posiłków w 
ciągu 1 godziny od zgłoszenia reklamacji.
W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo dokonać zakupu posiłków na koszt Wykonawcy.
17. Jadłospisy dzienne należy dostarczyć  na każdy oddział przy śniadaniu. Jadłospis ma obejmować: 

 datę, nazwę oddziału
 wykaz wszystkich zamawianych diet wg nomenklatury Zamawiającego, z podaniem dokładnej nazwy potraw 

(surowców), gramatury potraw, nazwy producenta  użytego surowca, zawartości tłuszczów
 potrawy zawarte w jadłospisie dla poszczególnych diet zawierają gramatury użytego surowca do przygotowania

każdej składowej potrawy z uwzględnieniem wartości energetycznej, zawartości tłuszczu, kwasów 
tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka, soli zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 
środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29z pózn. zm.)/rozporządzeniem (WE) nr 1169/2011

 wykaz alergenów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 
października 2011 r. (zał. Nr 8)

 Każde dostarczone jadłospisy zatwierdzone są podpisem i pieczątką dietetyka ze strony Wykonawcy. 
 Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania ewentualnych zmian zgłaszanych przez Zamawiającego 

dotyczących jadłospisów, sposobu żywienia w czasie trwania umowy, które mogą wynikać z  wprowadzonych 
przepisów, rozporządzeń, dyrektyw , czy potrzeb wewnętrznych Zamawiającego.

Jadłospisy dekadowe przygotowywane są na 14 dni z zgodnie z zasadami podanymi w zał. nr 1A do SIWZ
Waga danego posiłku ma być zgodna z gramaturą podaną w jadłospisie i w obliczeniach teoretycznych (gramatura 
potrawy podana po obróbce termicznej). Zakwestionowane posiłki będą podlegać zwrotowi i wymianie na koszt 
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Wykonawcy.
18.Wszystkie produkty do przygotowania posiłków zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. 

19. Dowóz posiłków przez Wykonawcę do Zamawiającego odbywać się będzie w następujący sposób:
Śniadanie:
pieczywo krojone -  dostarczone w pojemnikach zamkniętych, w workach foliowych, zabezpieczone w taki sposób, 
aby nie doszło do uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i skażenia opakowania oraz pieczywa, osobno na każdy 
oddział,
masło po porcjowane– w pojemnikach plastikowych z pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością 
lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem lub skażeniem, osobno na każdy 
oddział,  
dodatki do pieczywa wymagających krojenia -  ( wędliny, sery topione lub ser  żółty, itp.) w pojemnikach z 
pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem, po porcjowane indywidualnie dla każdego pacjenta wg zamówienia, w 
taki sposób, aby możliwa była kontrola wagi każdej porcji z osobna na każdy oddział. Wykonawca dostarczy na każde 
żądanie Zamawiającego etykiety z datą przydatności do spożycia użytych produktów (wędliny, twaróg, ser żółty itp.),
dodatek warzywny (pomidor, sałata, rzodkiewka, ogórek, papryka, kalarepa, marchewka itp.) w pojemnikach z 
pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem, po porcjowane indywidualnie dla każdego pacjenta wg zamówienia, w 
taki sposób, aby możliwa była kontrola wagi każdej porcji z osobna, 
dżemy, powidła, marmolada, miód w opakowaniach  po 25g, lub oryginalnie zamkniętych pojemnikach, wyliczone 
wagowo na każdy oddział osobno 
twaróg, pasty do pieczywa wykonane przez Wykonawcę – w pojemnikach z pokrywami z atestem dopuszczenia do 
kontaktu z żywnością lub w pojemnikach GN,  opisane datą produkcji/wykonania/pakowania, 
pasztet drobiowy , paprykarz itp. –w oryginalnie zamkniętych pojemnikach (z uchwytem umożliwiającym otwarcie 
puszki), wyliczone wagowo na każdy oddział osobno (Zamawiający nie dopuszcza innych opakowań zastępczych np. 
pojemników GN lub pojemników jednorazowego użytku),
rosołki, zupy mleczne -  w pojemnikach  typu GN z uszczelką silikonową, 
kawa zbożowa , kompot-  w termosach nierdzewnych (cateringowych) lub pojemnikach GN o odpowiedniej 
pojemności.
Obiad:
w pojemnikach typu  GN o odpowiedniej konfiguracji dla każdej potrawy, z uszczelkami silikonowymi. Pojemniki z 
gotowym posiłkiem będą zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem oraz utratą
temperatury (pojemniki termoizolacyjne). 
Podwieczorek:
posiłki typu kisiel, budyń i galaretki w pojemnikach jednorazowego użytku, z  atestem dopuszczenia do kontaktu z 
żywnością,  o odpowiedniej pojemności, opisane datą wykonania, owoce w pojemnikach GN lub innych z atestem 
dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Soki, napoje mleczne, jogurty i serki homogenizowane- w oryginalnie 
zamkniętych pojemnikach( wszystkie posiłki będą przewożone w pojemnikach termoizolacyjnych) zabezpieczone przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, skażeniem, osobno na każdy oddział.
Kolacja 
pieczywo krojone -  dostarczone w pojemnikach zamkniętych, w workach foliowych, zabezpieczone w taki sposób, 
aby nie doszło do uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i skażenia opakowania oraz pieczywa, osobno na każdy, 
oddział,
masło po porcjowane – w pojemnikach plastikowych z pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością 
lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczonych przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem lub skażeniem, osobno na 
każdy oddział,  
dodatki do pieczywa wymagających krojenia -  ( wędliny, sery topione lub ser  żółty, itp.) w pojemnikach z 
pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem, po porcjowane indywidualnie dla każdego pacjenta wg zamówienia, w 
taki sposób, aby możliwa była kontrola wagi każdej porcji z osobna na każdy oddział. Wykonawca dostarczy na każde 
żądanie Zamawiającego etykiety z datą przydatności do spożycia użytych produktów (wędliny, twaróg, ser żółty itp.),
dżemy, powidła, marmolada, miód w opakowaniach  po 25g, lub oryginalnie zamkniętych pojemnikach, wyliczone 
wagowo na każdy oddział osobno
twaróg, pasty do pieczywa wykonane przez Wykonawcę - po porcjowane w pojemnikach jednorazowego użytku dla 
każdego pacjenta, na każdy oddział osobno, opisane datą produkcji/wykonania/pakowania, 
pasztet drobiowy , paprykarz itp. –w oryginalnie zamkniętych pojemnikach ( z uchwytem umożliwiającym otwarcie 
puszki), wyliczone wagowo na każdy oddział osobno ( Zamawiający nie dopuszcza innych opakowań zastępczych np. 
pojemników GN lub pojemników jednorazowego użytku)
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dodatek warzywny (pomidor, sałata, rzodkiewka, ogórek, papryka, kalarepa, marchewka itp.) w pojemnikach z 
pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem, po porcjowane indywidualnie dla każdego pacjenta wg zamówienia, w 
taki sposób, aby możliwa była kontrola wagi każdej porcji z osobna, 
rosołki, zupy mleczne -  w pojemnikach  typu GN z uszczelką silikonową 
herbata expresowa, cytryna, cukier sypki - herbata będzie dostarczana codziennie w ilości zgodnej z 
zapotrzebowaniem na każdy oddział lub w razie potrzeby na każdą prośbę Zamawiającego, cytryna w ilości 
proporcjonalnej do ilości zamówienia, cukier do śniadanie i kolacji odpowiednio rozważony na każdy oddział lub w 
saszetkach. 

Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca dostarczał codziennie na oddział dziecięcy i oddział wewnętrzny
rezerwę posiłków w formie kolacji (w pojemnikach nadających się do kontaktu z żywnością, odpowiednio opisanych). 
Ilość rezerwy na oddziale dziecięcym to 4 porcje (bułka pszenna, masło, dodatek do bułki), rezerwa na oddziale 
wewnętrznym 4 porcje (z uwzględnieniem produktów jak przy diecie łatwostrawnej z ograniczeniem łatwo 
przyswajalnych węglowodanów).
Niewykorzystana rezerwa zwracana jest przez Zamawiającego -Wykonawcy następnego dnia przy śniadaniu. 
Koszty wykorzystanych rezerw wkalkulowane są w cenę całodziennego wyżywienia.

20. Dostarczanie oraz dystrybucja na poszczególne oddziały przygotowanych przez Wykonawcę posiłków 
całodziennych zgodnie ze zleconą dietą w ilości około 38 000 osobodni +/- 10% rocznie. 
Szacunkowa średnia  ilość obiadów w okresie 12 miesięcy dla Dziennego Oddziału Psychiatrycznego
(od poniedziałku do piątku) – około 3100 osobodni +/- 10%

21. Poszczególne posiłki pod względem wartości „wsadu do kotła” będą rozliczane zgodnie z poniższym schematem:
 - śniadanie 25% wartości posiłku całodziennego,
 - obiad 55% wartości posiłku całodziennego,
 - kolacja 20 % wartości posiłku całodziennego

22. Wykonawca zapewni dostawę posiłków w naczyniach jednorazowego użytku dla wszystkich diet o zmiennej 
konsystencji (śniadanie, obiad, kolacja) oraz innych diet specjalnych na prośbę Zamawiającego.

23. Wykonawca zapewni, że sprzęt do transportu ( pojemniki termoizolacyjne, GN i inne) użyczony Zamawiającemu,
nie będzie wykorzystywany na potrzeby dostaw posiłków do innych odbiorców.  
24. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia etykiety lub kserokopi etykiety produktów użytych do 
przygotowania posiłków np. wędliny, serów żółtych, twarogowych,  wyrobów garmażeryjnych itp.
IV. ZASADY PLANOWANIA POSIŁKÓW
1. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem dziennej racji pokarmowej, wartości kalorycznej oraz
zawartości składników odżywczych określonych przez Instytut Żywności i Żywienia    (wydawnictwo „Zasady 
prawidłowego żywienia chorych w szpitalach”  Warszawa 2011r. oraz" Normy żywienia dla populacji polskiej - 
nowelizacja" Redaktor naukowy prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz)  z uwzględnieniem  diet stosowanych w szpitalu 
Zamawiającego  oraz zaleceń lekarzy Zamawiającego.
Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami wg Instytutu Żywności 
i Żywienia , jak również z przepisami prawa w zakresie higieny żywienia tj.

─ Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie higieny produktów żywnościowych

─ Codex Alimentarius ( Kodeks Żywnościowy) CAC/RCP 39-1993
─ Ustawy z dnia  25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z 

póź. zm)
─ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. Dz.U. Nr 80 poz. 545 z póżń. zm w sprawie 

pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego,
─ systemem HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych 

Punktów kontroli)
─ oraz wewnętrznymi przepisami zamawiającego

 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 14 - dniowych jadłospisów dekadowych . Jadłospis na dany okres 
powinien być przedstawiony Dietetykowi Szpitalnemu Zamawiającego z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem w
celu weryfikacji oraz zatwierdzenia jadłospisów do realizacji. Wymagania dotyczące jadłospisu jak w pkt. 17. 14-
dniowy jadłospis dekadowy ma być zatwierdzony również przez dietetyka Wykonawcy ( w formie podpisu i pieczątki)
3.Dietetyk Zamawiającego ma prawo do wniesienia poprawek w zaproponowanym jadłospisie w przypadku, gdy nie
będzie on spełniał zasad prawidłowego żywienia i nie będzie zgodny z przedstawioną w pkt. VI zawartością posiłków.
W tym przypadku Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ciągu dwóch dni nowej wersji jadłospisu, uwzględniając
zgłoszone poprawki.
4. Wykonawca zapewni, iż będzie produkował posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając
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produktów  typu  instant,  produktów  seropodobnych  typu  kostka  topiona,  półproduktów  oraz  gotowych
produktów obiadowych typu pierogi mrożone, pulpety, gołąbki,  ziemniaki pure itp. 
5. W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku funkcjonują następujące oddziały:

1) Oddział Dziecięcy
2) Oddział Wewnętrzny
3) Oddział Ginekologiczno - Położniczo- Noworodkowy
4) Oddział Chirurgiczny z Pododdział Urazowo- Ortopedyczny
5) Oddział Rehabilitacyjny
6) Szpitalny Oddział Ratunkowy
7) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
8) Dzienny Oddział Psychiatryczny

V. RODZAJE DIET STOSOWANYCH W SZPITALU W LESKU:
1.  Nomenklatura oraz charakterystyka diet obowiązujących w szpitalu w Lesku:
I.DIETA OGÓLNA -PODSTAWOWA

ZASTOSOWANIE DIETY:  osoby nie wymagające leczenia dietetycznego 

ZASADA DIETY: 
Dieta podstawowa powinna spełniać zalecenia racjonalnego żywienia ludzi zdrowych, tzn.: być zbilansowana 
pod względem kalorycznym oraz odżywczym. Jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, utrzymania należnej masy ciała i zachowania zdrowia. Codzienna racja pokarmowa winna 
dostarczać wszystkich niezbędnych składników, które spełniają trzy funkcje w organizmie: 

 budulcową (białko, składniki mineralne) – dostarczają budulca do tworzenia, odbudowy lub utrzymania tkanek
 energetyczną (węglowodany, tłuszcze) – służą jako „paliwo” dostarczające energii 
  regulującą (witaminy, składniki mineralne) – pomagają regulować procesy zachodzące w ustroju

 Dieta podstawowa powinna dostarczać składniki odżywcze w następujących proporcjach: 
 Białko ok. 14 – 16 % energii 
 Tłuszcze ok. 28-30 % energii 
 Węglowodany ok. 54-56 % energii 

ZAŁOŻENIA DLA DIETY PODSTAWOWEJ: 
Energia 2200-2300 kcal 
Białko ogółem 80-85g 
Tłuszcz 70-77g 
Węglowodany przyswajalne 280-310g 
Błonnik pokarmowy 27-40g 
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Dzienna racja pokarmowa produktów spożywczych na 2300kcal wyrażona w gramach dla diety
podstawowej:

SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW: 
 gotowanie w wodzie i na parze 
  duszenie 
 pieczenie w rękawie, folii aluminiowej, pergaminie lub naczyniu żaroodpornym 
 smażenie w niewielkiej ilości tłuszczu 

Wskazane jest spożywanie przez pacjentów 3 posiłków dziennie. Do smażenia używamy olejów bogatych w 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (olej rzepakowy, oliwa z oliwek).

DIETA POWINNA BYĆ: 
 urozmaicona 
 pełnowartościowa 
 smacznie przyrządzona 
 atrakcyjnie zestawiona kolorystycznie

II.DIET ŁATWOSTRAWNA 2200 kcal -2300kcal
ZASTOSOWANIE DIETY: 

 schorzenia układu pokarmowego (tj. w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit, 
w nadmiernej pobudliwości jelita grubego, w nowotworach jelita cienkiego, w wyrównanych chorobach nerek i 
dróg moczowych)

 w chorobach płuc
 w osłabieniu
 niewydolności krążenia
  ludzie w podeszłym wieku 
  przy wysokiej temperaturze 

ZASADA DIETY: 
Dieta łatwostrawna jest prostą modyfikacją żywienia podstawowego. Różnica między żywieniem 
podstawowym (normalnym) a łatwostrawnym polega przede wszystkim na tym, że wyklucza się z diety 
produkty i potrawy ciężkostrawne, zawierające stosunkowo dużo błonnika, wzdymające, przesiąknięte 
tłuszczem, które pozostają długo w żołądku, a także ostre przyprawy. Poza tym do sporządzenia potraw 
dobiera się odpowiednie techniki kulinarne pozwalające uzyskać produkty i potrawy łatwiejsze do strawienia, 
co nie jest konieczne w żywieniu podstawowym. Zaleca się 3 posiłki dziennie. Niektóre produkty są 
tradycyjnie ograniczane w diecie łatwostrawnej np. kapusta, cebula, ogórki gdyż większość chorych źle 
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toleruje. Niektórzy chorzy dobrze je znoszą, dlatego należy w pewnym, możliwym do wykonania stopniu 
indywidualizować i ograniczać jedynie te produkty, które rzeczywiście nie są tolerowane. 
Posiłki należy podawać 3 razy dziennie ( śniadanie, obiad, kolacja). Wyjątek stanowi oddział ginekologiczno-
położniczy dodatkowo należy przygotować podwieczorek.
Ilość błonnika (ok. 24g błonnika pokarmowego) wyrażonego we włóknie surowym wynosi 7g. Tłuszcz łatwo 
przyswajalny- masło, masło roślinne, śmietankę- dodaje się do potrawy po jej sporządzeniu.
Zamawiający dopuszcza się łączenia diet np. dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu, dieta łatwo 
strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, dieta łatwo strawna o 
zmienionej konsystencji, dieta łatwo strawna bogatobiałkowa, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych 
węglowodanów z ograniczeniem tłuszczu itp.

BŁONNIK W DIECIE MOŻNA ZREDUKOWAĆ LUB UCZYNIĆ GO MNIEJ DRAŻNIĄCYM 
POPRZEZ: 

 dobór młodych delikatnych warzyw i dobrze dojrzałych owoców 
 usunięcie pestek i skórki z owoców i warzyw 
 oddzielenie części warzywa zawierającego znaczne ilości włókna strukturalnego, np. ze szparagów, kalarepy 

itp. 
 gotowanie lub sparzenie, które zmiękcza błonnik 
 przecieranie przez sito lub ścieranie na tarce 

SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW: 
 Gotowanie w wodzie i na parze. 
  Duszenie bez tłuszczu. 
 Pieczenie w rękawie, folii aluminiowej, pergaminie lub w naczyniu żaroodpornym.
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PRODUKTY I POTRAWY ZALECANE, ZALECANE W OGRANICZONEJ ILOŚCI 
I NIEWSKAZANE:
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P
RODUKTY I POTRAWY ZALECANE, ZALECANE W OGRANIC

DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWOPRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW

PODSTAWOWE ZASADY DIETY: 
 Żywienie osób z cukrzycą opiera się na zasadach prozdrowotnego żywienia osób zdrowych

CELE LECZENIA DIETETYCZNEGO: 
 Dostarczenie odpowiedniej ilości energii oraz składników pokarmowych potrzebnych do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu 
 Osiągnięcie należnej masy ciała i utrzymanie jej na prawidłowym poziomie 
 Normalizacja wskaźników metabolicznych (glikemia, HbA1c, lipidy, inne) 
 Zapobieganie wczesnym i późnym powikłaniom cukrzycowym 

ZASTOSOWANIE DIETY: 
 pacjenci ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1,2 
 pacjenci ze stanem przedcukrzycowym (nieprawidłową glikemią na czczo lub nieprawidłową tolerancją glukozy)
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ZALECENIA ŻYWIENIOWE: 
 kaloryczność diety na poziomie 2200kcal -2300kcal ( w sytuacjach wyjątkowych kaloryczność ustalana

jest indywidualnie do potrzeb pacjenta), składniki odżywcze powinny pokrywać zapotrzebowanie 
energetyczne w następujących proporcjach: 

1. węglowodany 45-50%, 
2. tłuszcze 30-35%
3. białka 15-20% 

 należy stosować produkty spożywcze nieprzetworzone, bogate w błonnik: chleb z mąki z grubego 
przemiału, z dodatkiem otrąb i nasion, grube kasze, makaron z mąki razowej, ryż niełuskany, 
gruboziarniste kasze z produktów skrobiowych 

 warzyw nie należy rozgotowywać, mają wówczas wysoki indeks glikemiczny (szybko podwyższają 
poziom cukru we krwi) 

 w celu uzyskania niskiego indeksu glikemicznego, posiłek powinien zawierać węglowodany złożone, 
białko i tłuszcz 

 należy ograniczyć produkty będące źródłem cukrów prostych: owoce, soki owocowe, mleko oraz 
produkty zawierające sacharozę: cukier, miód, dżemy ,słodycze, słodzone napoje, ciasta, słodkie desery

  należy ograniczyć produkty bogate w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego na korzyść tłuszczów 
roślinnych 

 należy ograniczyć spożycie soli kuchennej 
  dieta ta wymaga 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) lub 6 posiłków 

dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, II kolacja)  -zgodnie z zamówieniem 
lub zaleceniem lekarza.

SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW: 
 gotowanie w wodzie i na parze 
  pieczenie w rękawie, folii aluminiowej, pergaminie lub naczyniu żaroodpornym 
  Duszenie
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PRODUKTY I POTRAWY ZALECANE, DOZWOLONE W UMIARKOWANYCH ILOŚCIACH
ORAZ NIEWSKAZANE

III. DIETA ŁATWOSTRAWNA Z OGRANICZENIEM TŁUSZCZU

ZASTOSOWANIE DIETY:
 w ostrym i przewlekłym zapaleniu wątroby
 w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki
 w przewlekłym zapaleniu pęcherzyka i dróg żółciowych
 w kamicy żółciowej / pęcherzykowej i przewodowej /
 w okresie zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
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ZADANIA DIETY I JEJ CHARAKTERYSTYKA:
Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu (2200-2300 kcal) powinna dostarczać organizmowi wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych, a jej wartość energetyczna powinna zapewnić utrzymanie należnej 
wagi ciała W tej diecie tłuszcz jest ograniczony do 45-50 g na dobę
Jest to więc tłuszcz zawarty w mleku, mięsie, wędlinach oraz tłuszcz dodany do pieczywa 
i potraw. Ograniczenie tłuszczu jest konieczne ze względu na upośledzone jego trawienie 
i wchłanianie w w/w jednostkach chorobowych.
Tłuszcze, które można stosować w tej diecie to świeże masło i tłuszcze roślinne : olej sojowy i słonecznikowy
oraz oliwa z oliwek.
Całkowicie wyklucza się tłuszcze zwierzęce takie jak : słonina, smalec, boczek, a z tłuszczów roślinnych: 
margaryny.
Całodzienne pożywienie, którego przeciętna wartość energetyczna wynosi :

2 200 kcal zawiera :
 45-50 g tłuszczu co stanowi 18 – 20 % energii
 90 – 100 g białka co stanowi 16 – 18 % energii
 340 – 360 g węglowodanów co stanowi 62- 66 % energii

W powyższej diecie eliminuje się produkty wzdymające i trudno strawne.
Ilość błonnika jest ograniczona – wykluczone jest pieczywo razowe, a inne produkty
zawierające błonnik jak warzywa i owoce są podawane wyłącznie w postaci gotowanej.

PROPOZYCJE POTRAW NA POSZCZEGÓLNE POSIŁKI
ŚNIADANIA

Zupy mleczne / mleko z ograniczoną ilością tłuszczu /, kawa zbożowa lub herbata z mlekiem
/ o ile mleko jest dobrze tolerowane/.
Napój do śniadania stanowić może herbata z cytryną, napój z dzikiej róży. Pieczywo
mieszane / za wyjątkiem razowego /, masło świeże w ograniczonej ilości. Białkowym
dodatkiem do pieczywa może być chudy twarogowy ser, chuda dobra gatunkowo wędlina,
upieczona w folii cielęcina, dżem lub miód.
Wskazane jest do posiłku podawać warzywa lub owoce.
Np. delikatne liście zielonej sałaty, pomidor bez skórki, pieczone w piekarniku, lub gotowane na parze jabłko.
Na drugie śniadanie można podać sok owocowy, sok pomidorowy, biszkopt na białkach jaj,
twaróg z pieczonym jabłkiem.

OBIADY
Zupy z dozwolonych produktów bez śmietany, na słabych wywarach mięsnych.
Dania mięsne, półmięsne , szczególną uwagę należy zwrócić na dania rybne.
Ziemniaki z wody, ziemniaki puree, ryż lub kasza gotowane na sypko, drobny makaron,
warzywa gotowane, delikatne liście sałaty z oliwą z oliwek, pomidor
bez skórki.

KOLACJE
W miarę możliwości potrawa gotowana / kurczak, indyk duszone w jarzynach /,
Risotto z mięsem i warzywami.
Napój jak przy śniadaniu.
Pożądany jest dodatek warzywa, owocu lub soku z owoców lub warzyw
W diecie z ograniczoną ilością tłuszczu nie stosuje się całych jaj, a tylko białko jaja, dlatego
zup i sosów , lanego ciasta, potraw półmięsnych dodaje się tylko białka jajek. Nie stosuje się
także śmietanki, dlatego albo się je wyklucza z potraw , albo zastępuje odtłuszczonym
mlekiem z proszku. W związku z ograniczeniem tłuszczu w diecie i upośledzonym jej wchłanianiu 
dostarczanie i wykorzystanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach może być niedostateczne.
Przy wyborze warzyw należy zwracać uwagę na konieczność uwzględnienia w jadłospisach
warzyw bogatych w karoten / prowitaminę A /. Wskazane jest podawanie posiłków małych objętościowo.
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PRODUKTY I POTRAWY DOZWOLONE I PRZECIWSKAZANE
W DIECIE ŁATWO STRAWNEJ Z OGRANICZENIEM TŁUSZCZU
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IV. DIETA ŁATWOSTRAWNA Z OGRANICZENIEM SUBSTANCJI POBUDZAJĄCYCH 
WYDZIELANIE SOKU ŻOŁADKOWEGO

Zastosowanie: 
 przeznaczona dla chorych cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy 
 w przewlekłym nadkwaśnym nieżycie żołądka
 refluks żołądkowo-przełykowy
 może być czasem stosowana (po niewielkiej modyfikacji) w innych jednostkach 

chorobowych, jeśli lekarz uzna tą dietę za wskazaną 
Zasada diety: 

 wyeliminowanie z diety potraw i produktów pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, jak: 
(potrawy smażone na tłuszczu, tłuste sosy na zasmażkach, mocne wywary mięsne lub 
z kości, wywary z silnie aromatycznych warzyw, kawa naturalna, mocna herbata i napoje 

            gazowane, potrawy słone i pikantne, mięso i ryby marynowane lub wędzone. 
 dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości składników odżywczych i energetycznych 
 niedrażnienie chemiczne, mechaniczne, termiczne, błony śluzowej żołądka
 oszczędzanie chorego narządu
 planuje się ją w oparciu o prawidłowo zestawioną całodzienną rację pokarmową dla diety 

łatwo strawnej wprowadzając niezbędne modyfikacje dotyczące poszczególnych etapów 
            choroby 

 przestrzeganie higieny żywienia (mniejsza objętość posiłków, większa ilość posiłków – nawet do 6 
dziennie, regularne spożywanie oraz odpowiednia temperatura posiłków). 

Zapotrzebowanie energetyczne 2200- 2300kcal
Białko 16% 
Tłuszcze 31,5%
Węglowodany 52,5%
Wartość energetyczna i odżywcza diety 
Energia kcal 2200 
Białko ogółem  80 – 85 g
Białko zwierzęce  65 g
Tłuszcze  75 g
Węglowodany  300 – 320g 
Błonnik (włókno surowe)  7g 
Błonnik (włókno pokarmowe) 21g

Produkty i potrawy zalecane, zalecane w ograniczonej ilości i niewskazane
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V. DIETY ELIMINUJĄCE SKŁADNIKI NIETOLEROWANE PRZEZ ORGANIZM

Dieta bezmleczna
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 Polega na czasowym lub stałym usunięciu z dotychczasowej diety, mleka i przetworów mlecznych 
oraz produktów zawierających w swoim składzie białko mleka: serwatkę, kazeinę, bądź tych 
produktów które zawierają nawet śladowe ilości mleka.

 W miejsce eliminowanych produktów należy wprowadzić inne o równoważonych wartościach 
odżywczych 

 Prawidłowo zbilansowana dieta bezmleczna zabezpiecza ilościowo i jakościowo zapotrzebowanie 
organizmu na energię i wszystkie składniki pokarmowe

 Dieta bezmleczna nie może prowadzić do wystąpienia jakichkolwiek niedoborów pokarmowych. 

W diecie tej powinny być uwzględnione produkty wchodzące w skład potraw, które mogą stanowić 
uzupełnienie puli wapnia:

 warzywa - brokuły, fasolka szparagowa, buraki, włoszczyzna
 owoce - maliny, pomarańcze, mandarynki
 suche strączkowe - fasola, groch, soczewica, soja
 produkty zbożowe - kaszki bezmleczne zbożowo-owocowe przeznaczone dla dzieci wzbogacone 

w wapń, kasza gryczana, kasza jęczmienna, ryż brązowy
 jaja – np. żółtko kurze, przepiórcze
 ryby - szprotki, sardynki (w tym szkielet ryb)
 inne produkty - orzechy laskowe, migdały, mak.

Dieta bezglutenowa
 Polega na czasowym lub stałym usunięciu z dotychczasowej diety produktów bogatych 

w gluten ,bądź tych produktów które zawierają nawet śladowe jego ilości
 W miejsce eliminowanych produktów należy wprowadzić inne o równoważonych wartościach 

odżywczych 
 Prawidłowo zbilansowana dieta bezlutenowa zabezpiecza ilościowo i jakościowo zapotrzebowanie 

organizmu na energię i wszystkie składniki pokarmowe
 Dieta bezglutenowa nie może prowadzić do wystąpienia jakichkolwiek niedoborów pokarmowych. 
 Należy stosować produkty z symbolem Przekreślonego Kłosa ( produkty bezglutenowe)

VI. DIETA BOGATORESZTKOWA

Zalecenia dietetyczne odnośnie wartości energetycznej diety i udziału w niej poszczególnych składników 
odżywczych są takie, jak w racjonalnym żywieniu osób dorosłych i dzieci zdrowych, jednak część zaleceń 
jest odmienna ze względu na zwiększoną podaż błonnika.

Błonnik pokarmowy nie ulega strawieniu i wchłanianiu, jest jednak niezbędny do utrzymania prawidłowej 
funkcji przewodu pokarmowego.

Błonnik pokarmowy nierozpuszczalny zwiększa masy kałowe, w niewielkim stopniu wiąże wodę, przez 
mechaniczne drażnienie przyspiesza pasaż jelit, zmniejsza wartość energetyczną diety i daje uczucie sytości.

Produkty bogate w błonnik: otręby pszenne, gruboziarniste produkty zbożowe jak: kasza gryczana, 
jęczmienna, gracham, pieczywo razowe, pieczywo chrupkie.

Inne produkty wskazujące korzystne działanie na perystaltykę jelit: miód

 jogurt, kefir, śmietanka
 kawa prawdziwa, wody gazowane
 kompoty z suszonych śliwek
 masło, oliwa z oliwek, oleje
 surówki
 siemię lniane
 buliony, rosoły
 potrawy ostro przyprawione
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 chłodne potrawy i napoje
 wypicie na czczo 0,5 szklanki chłodnej przegotowanej wody z miodem
 namoczone suszone śliwki
W diecie bogatoresztkowej należy ograniczyć pokarmy zmniejszające perystaltykę jelit: kluski

 białe pieczywo
 ryż
 kasza manna
 mąka ziemniaczana
 ciastka z kremem
 banany
W diecie bogatoresztkowej należy wykluczyć:

 mocną herbatę
 suszone jagody czarne
 wino czerwone wytrawne
 suche pożywienie
 wzdymające- groch, fasolka, bób, warzywa kapustne

Ważną rolę w diecie bogatoresztkowej odgrywają suszone owoce: - śliwki, rodzynki, figi.

W diecie bogatoresztkowej stosowanej w zaparciach produkty bogate w błonnik należy stopniowo zwiększać 
do 40-50g/ dobę

Jako obróbkę termiczną pożywienia można stosować: gotowanie, pieczenie, duszenie, a nawet w 
ograniczonych ilościach smażenie. Zalecane jest podawanie posiłkó często, ale niezbyt obfitych, najlepiej 5 
razy dziennie zw znaczną ilością płynów.

Dieta bogatoresztkowa zalecana jest jako dieta lecznicza, będąca podstawowym sposobem terapii lub 
wspomagająca farmakologię. Dietę tę zaleca się również jako jeden ze sposobów profilaktyki wielu schorzeń.

ZA  ŁOŻENIA DIETY BOGATORESZTKOWEJ

ENERGIA Kcal 2000               Dieta podstaw.
Białko ogółem g 70-75                      80-85
Tłuszcz g 65                           70-77
Węglowodany przyswajalne g 280                       280-310
Błonnik pokarmowy g >40                             30-40

W planowanej diecie bagatoresztkowej:

Białko -  powinno stanowić 14,5% dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Tłuszcz – 29,50% dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Węglowodany – 56% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego

VII  .   DIETA ŁATWOSTRAWNA O ZMIENIONEJ KONSYSTENCJI 

A) PAPKOWATA
Dieta papkowata może być stosowana w różnych schorzeniach jamy ustnej lub przełyku oraz w tych samych 
chorobach co dieta łatwostrawna, jeśli chory nie może gryźć lub połykać nie rozdrobnionego pożywienia, w 
niektórych chorobach przebiegających z gorączką. Poza tym może mieć zastosowanie w okresach 
rekonwalescencji po niektórych zabiegach operacyjnych. Celem tej diety jest zapewnienie choremu 
wszystkich niezbędnych składników pokarmowych.
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Dieta papkowata nie różni się od diety łatwostrawnej wartością energetyczną i zawartością składników 
odżywczych, powinna wobec tego wykazywać cechy prawidłowego żywienia ludzi zdrowych. Dieta ta 
stanowi modyfikację diety łatwostrawnej polegającą jedynie na tym, że produkty i potrawy w diecie 
podawane są w takiej formie, że nie wymagają gryzienia- w formie papkowatej. Ważnym składnikiem jest 
białko pochodzenia zwierzęcego, witamina C, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne. Potrawy należy 
sporządzać tak, aby nie drażniły chemicznie, mechanicznie i termicznie chorobowo zmienionego przełyku lub
jamy ustnej. Potrawy przyrządzane są metodą gotowania. Stosuje się zupy przecierane, zupy kremy, 
podprawiane zawiesiną z mąki i śmietanki, zagęszczane żółtkiem, masłem. Warzywa i owoce zaleca się w 
postaci surowych soków, a także w gotowanej- rozdrobnionej.

Zaleca się podawanie mięsa gotowanego mielonego lub sporządzonego z masy mielonej najlepiej z sosami.

ZAŁOŻENIA DIETY PAPKOWATEJ

ENERGIA Kcal 2000            Dieta podst/łatwost
Białko ogółem g 80                            80-85
Tłuszcz g 65-70                       70-77
Węglowodany przyswajalne g 270                        280-310
Błonnik pokarmowy g >20                          
W planowanej diecie papkowatej:

Białko -  powinno stanowić 16% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Tłuszcz – 30%  sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Węglowodany – 54% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego

Produkty i potrawy dozwolone i przeciwwskazane w diecie łatwostrawnej papkowatej

Nazwa produktu 
lub potrawy

Dozwolone Przeciwwskazane

Produkty
zbożowe

Pieczywo jasne i czerstwe (czasem 
pieczywo typu Graham w ograniczonych 
ilościach), sucharki, drobne kasze (jaglana, 
manna), jęczmienna, ryż, drobne makarony

Pieczywo razowe żytnie i pszenne, rogaliki 
francuskie, grube kasze (pęczak, gryczana), 
grube makarony, każde pieczywo świeże

Mleko i
produkty
mleczne

Mleko słodkie 2%,  zsiadłe, kefir, jogurt, 
białe sery chude i półtłuste, serek 
homogenizowany 

Sery żółte i topione, sery pleśniowe Feta, serek 
typu „Fromage".

Jaja Gotowane na miękko, w koszulkach, ścięte 
na parze w formie jajecznicy, jaj sadzonych,
omlety

Gotowane na twardo, sadzone, w
majonezie, tradycyjne jajecznice

Mięso,
wędliny, ryby

Mięsa chude: wołowina, cielęcina, kurczak, 
indyk (najlepiej mięso z piersi i bez skóry), 
chuda wieprzowina w ograniczonych 
ilościach, ryby chude (dorsz, leszcz, mintaj, 
morszczuk, pstrąg, płastuga, sola, szczupak,
sandacz), ryby tłuste, jeśli są dobrze 
tolerowane, wędliny chude

Mięsa tłuste: baranina, wieprzowina, gęś, 
kaczka, ryby tłuste, jeśli są źle tolerowane, 
wędliny tłuste, pasztety, wędliny podrobowe, 
ryby wędzone, mięso peklowane, konserwy 
mięsne i rybne

Tłuszcze Masło, słodka śmietanka, oleje roślinne: 
rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, 
oliwa z oliwek, olej lniany, margaryny 
miękkie

Śmietana, smalec, słonina, boczek, łój, 
margaryny twarde.

Ziemniaki Gotowane, gotowane tłuczone i puree Frytki, ziemniaki smażone, placki ziemniaczane,
pyzy, chipsy

Warzywa Marchew, kalafior (jeśli jest tolerowany), 
buraki, dynia, szpinak, kabaczki, młody 
zielony groszek, młoda fasolka szparagowa 
(jeśli jest tolerowana), warzywa z wody, z 
dodatkiem świeżego masła, bez zasmażek, 

Wszystkie warzywa kapustne (czasem 
dopuszcza się niewielki dodatek kapusty 
włoskiej), papryka, szczypiorek, cebula, ogórek, 
rzodkiewka, kukurydza, warzywa zasmażane, 
warzywa konserwowane octem
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na surowo: zielona sałata, cykoria, 
pomidory bez skórki, utarta marchewka z 
jabłkiem

Owoce Owoce dobrze dojrzałe bez pestek i skórki: 
jabłka, truskawki, morele, brzoskwinie, 
pomarańcze, banany, maliny, porzeczki w 
formie przecieru lub soku

Wszystkie owoce niedojrzałe, gruszki, śliwki, czereśnie, 
agrest, owoce suszone, orzechy

Suche
strączkowe

Żadne Wszystkie są zabronione: groch, fasola, bób, soczewica, 
soja

Cukier i
słodycze

Cukier, miód, dżemy bez pestek, przetwory 
owocowe pasteryzowane, kompoty, galaretki

Chałwa, czekolada, słodycze
zawierające tłuszcz, kakao, orzechy

Przyprawy Tylko łagodne: sól, cukier, sok z cytryny, koper 
zielony, kminek, tymianek, majeranek, bazylia, 
lubczyk, rozmaryn, wanilia, goździki, cynamon

Ostre przyprawy: ocet, pieprz, musztarda, papryka, 
kostki rosołowe

Zupy Kleiki, krupnik z dowolnej kaszy, zupy mleczne,
przetarte zupy owocowe, zupy warzywne czyste 
(barszcz, pomidorowa), zupa jarzynowa z 
dowolnych warzyw, zupa ziemniaczana, zupy 
zagęszczane zawiesiną mąki w wodzie, mleku 
lub słodkiej śmietance - bez zasmażek, zupy 
zaciągnięte żółtkiem lub z dodatkiem świeżego 
masła, zupy na odtłuszczonych wywarach 
mięsnych o ile nie ma przeciwwskazań.

Kapuśniak, zupa ogórkowa, fasola, grochówka, zupy 
zaprawione zasmażkami, zupy z proszku

Potrawy
mięsne i rybne

Gotowane, duszone, bez uprzedniego 
obsmażania, pieczone w folii aluminiowej, w 
rękawie foliowym lub w pergaminie, potrawki, 
pulpety, budynie.

Smażone, duszone, pieczone w sposób tradycyjny

Potrawy z mąki i 
kaszy

Kasze gotowane na sypko lub rozklejone, 
budynie z kaszy z dodatkiem mięsa, warzyw lub
owoców, lane kluski, leniwe pierogi z małym 
dodatkiem mąki

Smażone, kotlety z kaszy, kluski kładzione, francuskie, 
zacierki

Sosy O smaku łagodnym, zaprawiane słodką 
śmietanką, masłem lub żółtkiem, zagęszczone 
zawiesiną z mąki w wodzie lub słodkiej 
śmietance: koperkowy, cytrynowy, potrawkowy;
sosy owocowe ze słodką śmietanką

Ostre, na zasmażkach, sosy na mocnych i tłustych 
wywarach mięsnych lub kostnych

Desery Kompoty, kisiele, musy, galaretki - z owoców 
dozwolonych; galaretki, kisiele, owoce w 
galaretce, biszkopty, czerstwe ciasto drożdżowe

Torty i ciasta z kremem lub z bitą śmietaną, pączki, 
faworki, tłuste ciasta, ciasta francuskie, piaskowe, 
kruche

Napoje Herbata, kawa (o ile nie ma przeciwwskazań), 
mleko, napoje owocowe, soki warzywne, 
herbatki owocowe i ziołowe

Mocna kawa, płynna czekolada, napoje alkoholowe

PŁYNNA
Dietę płynną stosuje się przede wszystkim w przypadkach, w których chory nie toleruje pożywienia 
(nudności, wymioty, brak łaknienia, biegunka ), a także w innych przypadkach wg wskazań lekarza.

Głównym zadanie diety płynnej jest złagodzenie pragnienia i dostarczenie niezbędnej ilości płynu, nie bierze 
się natomiast pod uwagę wartości energetycznej i odżywczej diety.

Najprostszym przykładem diety płynnej są tzw. płyny obojętne jak woda przegotowana, napar rumianku lub 
innych ziół, słaba herbata bez cukru, niegazowana woda mineralna. W skład diety płynnej może również 
wchodzić gorzka lub lekko osłodzona herbata ewentualnie z cytryną, kawa (jeśli nie ma przeciwwskazań): 
może być także zalecony odtłuszczony rosół ( dostarcza pewnej ilości sodu ), bardzo rozcieńczony kleik 
(tylko przecedzony, a nie przecierany ), klarowny sok owocowy ( dostarcza pewnej ilości potasu ).

Po dwóch dniach, o ile obserwuje się poprawę stanu zdrowia chorego, można na zlecenie lekarza rozszerzyć 
dietę podając jaja, np. do kleiku lub żelatynę- do przecedzonego soku owocowego. Początkowo ilość płynu 
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podawana jednorazowo co godzinę wynosi tylko 30-60 ml. W miarę obserwowanej poprawy, ilość płynu jest 
stopniowo zwiększana, a następnie chory przechodzi na dietę płynną wzmocnioną -  posiłki miksowane.

W planowanej diecie płynnej:

Białko ogółem powinno stanowić 16% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Tłuszcz – 34%  sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Węglowodany – 50% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego

DIETA PŁYNNA WZMOCNIONA
Dieta płynna wzmocniona ma zastosowanie w przypadkach, w których chory nie może przyjmować stałego 
pożywienia oraz zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Dieta ta poza tym, że ma płynną konsystencję, dostarcza w odróżnieniu od diety płynnej wystarczających 
ilości energii i składników odżywczych. Dieta płynna wzmocniona ma chronić jamę ustną i cały przewód 
pokarmowy przed podrażnieniem mechanicznym, chemicznym i termicznym. W związku z tym, że dieta jest 
łatwostrawna i uboga w błonnik a ten, który się w diecie znajduje, jest zmiękczony przez gotowanie i 
rozdrobniony przez przecieranie lub zmiksowanie. Pokarmy stałe po rozdrobnieniu są odpowiednio 
rozcieńczone dla nadania posiłkom po rozdrobnieniu konsystencji płynnej. Dieta pozbawiona jest drażniących
przypraw; potrawy mają smak łagodny. Temperatura przyjmowanych pokarmów jest albo równa pokojowej 
(20-25ºC), albo zbliżona do temperatury ciała (ok. 37ºC).

Wartość energetyczna powinna być ustalona indywidualnie dla każdego pacjenta zależnie od masy ciała, 
wieku, płci, rodzaju schorzenia; waha się od 1600-2400 kcal, przy zwiększonym kataboliźmie zaleca się do 
3000 kcal i więcej. Jeden mililitr pożywienia powinien zawierać 1 kcal, czasem 0,8-0,9 kcal. Dieta na 2000 
kcal powinna mieć objętość 2000-2500 ml.

ZAŁOŻENIA DIETY PŁYNNEJ WZMOCNIONEJ

ENERGIA Kcal 2000                      Dieta          
                             podst/łatwost

Białko ogółem g 80                            80-85
Tłuszcz g 75                            70-77
Węglowodany przyswajalne g 250                        280-310
Błonnik pokarmowy g ----                      

W planowanej diecie płynnej wzmocnionej:

Białko zawarte w diecie dostarcza 16-20% energii, czasem do 24%

Tłuszcz – pokrywa zapotrzebowanie energetyczne w 30-35% 

Węglowodany pokrywają zapotrzebowanie energetyczne w 44-54%

Produkty i potrawy dozwolone i przeciwwskazane w diecie płynnej wzmocnionej
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Nazwa 
produktu lub 
potrawy

Dozwolone Przeciwwskazane

Produkty
zbożowe

Pieczywo jasne i czerstwe, kasza manna-  
inne kasze w formie kleików

Pieczywo razowe żytnie i pszenne, rogaliki francuskie, 
kasze , makarony, każde pieczywo świeże

Mleko i
produkty
mleczne

Mleko słodkie  i zsiadłe, kefir, jogurt, białe 
sery, serek homogenizowany 

Sery żółte i topione, sery pleśniowe, Feta, serek typu 
„Fromage".

Jaja Gotowane na miękko, w koszulkach Gotowane na twardo, sadzone, w
majonezie, tradycyjne jajecznice

Mięso,
wędliny, ryby

Mięsa chude: wołowina, cielęcina, kurczak, 
indyk (najlepiej mięso z piersi i bez skóry), 
chuda wieprzowina w ograniczonych 
ilościach, ryby chude (dorsz, leszcz, mintaj, 
morszczuk, pstrąg, płastuga, sola, szczupak,
sandacz), ryby tłuste, jeśli są dobrze 
tolerowane, wędliny chude

Mięsa tłuste: baranina, wieprzowina, gęś, kaczka, ryby 
tłuste, jeśli są źle tolerowane, wędliny tłuste, pasztety, 
wędliny podrobowe, ryby wędzone, mięso peklowane, 
konserwy mięsne i rybne

Tłuszcze Masło, słodka śmietanka, oleje roślinne: 
rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, 
oliwa z oliwek, olej lniany, margaryny 
miękkie

Śmietana, smalec, słonina, boczek, łój, margaryny 
twarde.

Ziemniaki Gotowane i przetarte Frytki, ziemniaki gotowane całe, smażone, placki 
ziemniaczane, pyzy, chipsy

Warzywa Gotowane i przetarte, soki z warzyw 
surowych, przecier z dobrze dojrzałych 
surowych pomidorów

Wszystkie odmiany kapusty, papryka, szczypiorek, 
cebula, ogórek, rzodkiewka, kukurydza, warzywa  
surowe, gotowane nie przetarte

Owoce Soki owocowe, przeciery z owoców 
surowych, gotowanych, pieczonych 
(jabłka)- o konsystencji płynnej

Wszystkie owoce niedojrzałe, gruszki, śliwki, 
czereśnie, agrest, owoce suszone, orzechy

Suche
strączkowe

Żadne Wszystkie są zabronione: groch, fasola, bób, 
soczewica, soja

Cukier i
słodycze

Cukier, miód, kompoty przetarte z cukrem, 
płynne kisiele z cukrem

Chałwa, czekolada, słodycze
zawierające tłuszcz, kakao, orzechy

Przyprawy Tylko łagodne w ograniczonych ilościach: 
sól, cukier, sok z cytryny, koper zielony,   
majeranek, bazylia, lubczyk, rozmaryn, 
wanilia, cynamon

Ostre przyprawy: ocet, pieprz, musztarda, papryka, 
kostki rosołowe

 KLEIKOWA
Podstawowy składnik tej diety to:
kleik:
 z ryżu (działanie zapierające)
 z kaszy jęczmiennej (działanie lekko wzdymające)
 z płatków owsianych (działanie rozluźniające)
 z kaszy manny
Dieta może być stosowana tylko 1-3 dni ponieważ jest dietą niefizjologiczną.
Dietę można modyfikować przez dodanie soli, cukru, niewielkiej ilości masła, chudego mleka, 
twarożku, przetartych kompotów, soków z owoców i warzyw, puree z ziemniaków i marchwi płynów 
osłaniających (mięta, rumianek).
W skład diety wchodzi:
 150 g różnych kasz
 150 g sucharków
Dieta zawiera około 1000 kcal, 220 g węglowodanów ogółem, 25 g białka roślinnego, śladowe ilości
pozostałych składników.
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VIII. DIETA UBOGOENERGETYCZNA
Dieta ubogoenergetyczna przewidziana jest dla osób z nadwagą lub otyłością. Może mieć ona również 
zastosowanie w początkowych okresach rekonwalescencji po przebytych niektórych chorobach, jeśli chory 
musi stopniowo dochodzić do żywienia o pełnej wartości energetycznej.

Zadanie diety ubogoenergetycznej jest zmniejszenie masy ciała u osoby z nadwagą lub otyłej, do tzw. masy 
należnej. Cel ten uzyskuje się przez znaczne ograniczenie ogólnej ilości spożywanych pokarmów, co w 
efekcie daje wartość energetyczną pożywienia niższą od zapotrzebowania i tym samym ujemny bilans 
energetyczny.

Ograniczenie pożywienia musi być tak realizowane, aby ilość składników odżywczych, poza tłuszczem i 
węglowodanami, dostarczanych w diecie były możliwie bliskie zapotrzebowaniu człowieka zdrowego. A więc
dieta o zmniejszonej wartości energetycznej powinna dostarczać odpowiednią ilość białka i możliwie 
maksymalnie zbliżone do zalecenia norm ilości składników mineralnych i witamin. Wytyczne do planowania 
diet ubogoenergetycznych są dlatego prawie takie same jak do planowania prawidłowego żywienia.

Zmniejszoną wartość energetyczną diety uzyskuje się przede wszystkim przez ograniczenie w całodziennym 
pożywieniu ilości tłuszczu dodanego i zawartego w produktach, a także ograniczenie produktów bogatych w 
węglowodany, głównie cukru.

Przyjmuje się, że osoby otyłe na diecie ubogoenergetycznej powinny tracić przeciętnie ok. 1 kg masy ciała 
tygodniowo. Nie odczuwa się wtedy dokuczliwego głodu, nerwowego wyczerpania i złego samopoczucia.

Wartość diety ubogoenergetycznej waha się w granicach 1000-1500 kcal, nie powinna być mniejsza od 1000 
kcal. Im większe jest ograniczenie wartości energetycznej pożywienia, tym więcej troski i umiejętności należy
wykazać przy planowaniu diety, aby dawała ona pożądany spadek masy ciała bez wywoływania 
niepożądanych niedoborów pokarmowych. W diecie tej największym ograniczeniom podlegają tłuszcze. 
Zaleca się nie więcej niż 40 g tłuszczu na dobę, z czego 25-30g to tłuszcz niewidoczny pochodzący z 
produktów białkowych. Białko zalecane jest w formie fizjologicznej (1g/kg masy ciała tj. 70-80g/dobę).

W diecie tej powinno być więcej sałatek, surówek, warzyw gotowanych. Potrawy powinny być gotowane w 
małej ilości wody, gotowane na parze, w szybkowarach, kombiwarach, duszone bez dodatku tłuszczu, 
pieczone w folii, ważny jest również dobór produktów, ilość produktów oraz sposób przygotowania posiłków.

Produkty i potrawy dozwolone i przeciwwskazane w diecie ubogoenergetycznej

Nazwa produktu 
lub potrawy

Dozwolone Przeciwwskazane

Produkty
zbożowe

Pieczywo jasne i razowe typu Graham, 
chrupkie, grube kasze-jęczmienna, 
gryczana, ryż nieoczyszczony, 
makarony, musli bez dodatku cukru, 
owoców suszonych lub orzechów

rogaliki francuskie, musli z dodatkiem cukru, 
owoców suszonych lub orzechów

Mleko i
produkty
mleczne

Mleko 0% tł,  zsiadłe, kefir, jogurt 
odtłuszczony, białe sery chude, serek 
homogenizowany chudy, serek ziarnisty 
„Light”

Sery żółte i topione, sery pleśniowe Feta, serek
typu „Fromage", mleko, jogurt, kefir-tłuste, 
mleko skondensowane, zabielacze do kawy, ser
biały tłusty, serek homogenizowany słodzony 
cukrem

Jaja 2-3 razy w tygodniu całe jaja, 
przygotowane bez dodatku tłuszczu

Przygotowane z dodatkiem tłuszczu

Mięso,
wędliny, ryby

Mięsa chude: wołowina, cielęcina, 
kurczak, indyk (najlepiej mięso z piersi i
bez skóry), chuda wieprzowina w 
ograniczonych ilościach, ryby chude 
(dorsz, leszcz, mintaj, morszczuk, 
pstrąg, płastuga, sola, szczupak, 
sandacz), ryby tłuste 2 razy w tygodniu 

Mięsa tłuste: baranina, wieprzowina, gęś, 
kaczka, ryby tłuste, jeśli są źle tolerowane, 
wędliny tłuste, pasztety, wędliny podrobowe,
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przygotowane bez dodatku tłuszczu, 
wędliny chude: szynka, polędwica, 
chuda kiełbasa szynkowa wieprzowa 
lub wołowa

Tłuszcze Masło w ograniczonej ilości, oleje 
roślinne, słonecznikowy, kukurydziany, 
oliwa z oliwek, olej lniany,margaryny 
miękkie o obniżonej zawartości tłuszczu

Śmietana, smalec, słonina, boczek, łój, 
margaryny twarde, śmietanka, tłuszcz spod 
pieczeni

Ziemniaki Gotowane, pieczone bez dodatku 
tłuszczu, kopytka

Frytki, ziemniaki smażone, placki 
ziemniaczane, pyzy, chipsy

Warzywa Wszystkie warzywa świeże i mrożone: 
na surowo lub gotowane, bez dodatku 
zasmażki, majonezu (można go zastąpić 
jogurtem 0% tł.)

Warzywa z zasmażkami, smażone z 
majonezem

Owoce Świeże i mrożone bez dodatku cukru 
lub bitej śmietany, winogrona i banany 
w niewielkiej ilości, konserwowe- 
niesłodzone

Owoce konserwowe słodzone, owoce suszone, 
orzechy, owoce z cukrem lub bitą śmietaną

Suche
strączkowe

Żadne Wszystkie są zabronione: groch, fasola, bób, 
soczewica, soja

Cukier i
słodycze

Cukier, miód – w bardzo małej ilości, raczej 
jako przyprawa, dżem niskosłodzony

Wszystkie słodycze, kakao, orzechy

Przyprawy Wszystkie przyprawy, sól w ograniczonej 
ilości

Przyprawy zawierające sół

Zupy  zupy mleczne,  zupy owocowe, zupy 
warzywne czyste (barszcz, pomidorowa), zupa
jarzynowa z dowolnych warzyw, zupa 
ziemniaczana, zupy na odtłuszczonych 
wywarach mięsnych, zupy zabielane mlekiem 
odtłuszczonym bez zasmażek, bez dodatku 
masła lub śmietany

 zupy zaprawione zasmażkami, zupy z proszku, 
zupy zagęszczone mąką, ze śmietaną, zupy tłuste, 
rosoły

Potrawy
mięsne i rybne

Gotowane, duszone, bez uprzedniego 
obsmażania, pieczone w folii aluminiowej, w 
rękawie foliowym lub w pergaminie, potrawki,
pulpety, budynie.

Smażone, duszone, pieczone w sposób tradycyjny

Potrawy z mąki i 
kaszy

Kasze gotowane na sypko, kasze z dodatkiem 
mięsa, warzyw lub owoców leniwe pierogi z 
chudego białego twarogu, naleśniki smażone 
bez dodatku tłuszczu

Smażone, kotlety z kaszy, kluski kładzione, 
francuskie, zacierki, naleśniki smażone na tłuszczu,
racuchy

Sosy Sosy sałatkowe niskotłuszczowe np.: na bazie 
mleka lub jogurtu 0% tł.

Ostre, na zasmażkach, sosy na mocnych i tłustych 
wywarach mięsnych lub kostnych, na śmietanie, 
tłustym mleku, sosy do mięsa i ryb zawierające 
tłuszcz, majonez

Desery Kompoty, kisiele, musy, galaretki - z 
niewielkim dodatkiem cukru, budyń z mleka 
chudego z niewielkim dodatkiem cukru, sałaki
owocowe bez dodatku cukru

Wszystkie słodycze jak najbardziej ograniczyć 

Napoje Herbata, kawa,mleko chude, kawa zbożowa na
chudym mleku, soki owocowe typu „Light”, 
herbatki owocowe i ziołowe, woda mineralna

Mocna kawa, płynna czekolada, napoje 
alkoholowe, kawa ze śmietanką, soki i inne napoje 
słodzone cukrem

IX. DIETA BOGATOBIAŁKOWA
Dieta łatwostrawna bogatobiałkowa ma zastosowanie w bardzo wielu stanach chorobowych. Jako typowe 
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przykłady schorzeń, w których zwiększona ilość białka w codziennej racji pokarmowej jest konieczna można 
wymienić wyniszczenie organizmu, w chorobach nowotworowych, w rozległych oparzeniach, zranieniach, 
choroby gorączkowe, dla rekonwalescentów po przebytych chorobach. 
Zadaniem diety bogatobiałkowej jest dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości białka o wysokiej 
wartości odżywczej, przede wszystkim dla celów anabolicznych takich jak: budowa i odbudowa komórek i 
tkanek ustroju, tworzenie białka ciał odpornościowych, enzymów, hormonów. 
Dieta musi mieć odpowiednią wartość energetyczną, w przeciwnym razie białko będzie wykorzystane do 
celów energetycznych. Dieta ta jest modyfikacją diety łatwostrawnej  i polega ona na zwiększeniu ilości 
białka do 2g/kg masy ciała to jest 100-120g/ dobę a w skrajnych przypadkach (np. rozległych oparzeniach) 
ilość białka zwiększa się do 3g/kg masy ciała.
Białko powinno pochodzić z produktów zwierzęcych (mleko, ser twarogowy, chude mięsa, chude wędliny, 
jaja). Aby białko mogło być wykorzystane do celów budulcowych i regeneracyjnych należy w diecie 
zwiększyć podaż energii w porównaniu z dietą łatwostrawną (do 2200-2300 kcal i 110g białka). Tłuszcze 
pokrywają 25-30% energii; znaczna część tłuszczu pochodzi z produktów białkowych, ilość dodawanego 
tłuszczu waha się w granicach 30-40g. Węglowodany pokrywają 50-55% zapotrzebowania energetycznego. 
Przy dostatecznej podaży energii z reguły pokryte jest zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne. W 
diecie w związku z dużą ilością produktów białkowych wzrasta ilość sodu zaleca się ograniczenie lub 
wykluczenie z diety soli kuchennej oraz produktów z dodatkiem soli. Potrawy przyrządza się tak jak w diecie 
łatwostrawnej.
ZAŁOŻENIA DIETY ŁATWOSTRAWNEJ BOGATOBIAŁKOWEJ

ENERGIA Kcal 2200-2300              Dieta podst/łatwost
Białko ogółem g 110 -115                                  80-85
Tłuszcz g 69-73                                         70-77 
Węglowodany przyswajalne g 285-300                               280-310
Błonnik pokarmowy g >30              
W planowanej diecie bogatobiałkowej

Białko ogółem powinno stanowić 20% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Tłuszcz – 28%  sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Węglowodany – 52% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego

Produkty i potrawy dozwolone i przeciwwskazane w diecie łatwostrawnej bogatobiałkowej

Nazwa 
produktu lub 
potrawy

Dozwolone Przeciwwskazane

Produkty
zbożowe

Pieczywo jasne i czerstwe (czasem 
pieczywo typu Graham w 
ograniczonych ilościach), sucharki, 
drobne kasze (krakowska, manna), 
jęczmienna, ryż, drobne makarony

Pieczywo razowe żytnie i pszenne, rogaliki 
francuskie, grube kasze (pęczak, gryczana), 
grube makarony, każde pieczywo świeże

Mleko i
produkty
mleczne

Mleko słodkie 2%,  zsiadłe, kefir, 
jogurt, białe sery chude i półtłuste, serek
homogenizowany 

Sery żółte i topione, sery pleśniowe Feta, serek
typu „Fromage", mleko tłuste 3,2% tł, mleko w
proszku tłuste

Jaja Gotowane na miękko, w koszulkach, 
ścięte na parze w formie jajecznicy, jaj 
sadzonych, omletów

Gotowane na twardo i smażone w zwykły 
sposób

Mięso,
wędliny, ryby

Mięsa chude: wołowina, cielęcina, 
kurczak, indyk (najlepiej mięso z piersi i
bez skóry), chuda wieprzowina w 
ograniczonych ilościach, ryby chude 
(dorsz, leszcz, mintaj, morszczuk, 
pstrąg, płastuga, sola, szczupak, 

Mięsa tłuste: baranina, wieprzowina, gęś, 
kaczka, ryby tłuste, jeśli są źle tolerowane, 
wędliny tłuste, pasztety, wędliny podrobowe, 
ryby wędzone, mięso peklowane, konserwy 
mięsne i rybne
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sandacz), ryby tłuste, jeśli są dobrze 
tolerowane, wędliny chude: szynka, 
polędwica, chuda kiełbasa szynkowa 
wieprzowa lub wołowa

Tłuszcze Masło, słodka śmietanka, oleje roślinne:
rzepakowy, słonecznikowy, 
kukurydziany, oliwa z oliwek, olej 
lniany, margaryny miękkie

Śmietana, smalec, słonina, boczek, łój, 
margaryny twarde.

Ziemniaki Gotowane, gotowane tłuczone i puree Frytki, ziemniaki smażone, placki 
ziemniaczane, pyzy, chipsy

Warzywa Marchew, kalafior (jeśli jest 
tolerowany), buraki, dynia, szpinak, 
kabaczki, młody zielony groszek, młoda
fasolka szparagowa (jeśli jest 
tolerowana), warzywa z wody 
oprószane mąką z dodatkiem świeżego 
masła, bez zasmażek, na surowo: 
zielona sałata, cykoria, pomidory bez 
skórki, utarta marchewka z jabłkiem

Wszystkie warzywa kapustne (czasem 
dopuszcza się niewielki dodatek kapusty 
włoskiej), papryka, szczypiorek, cebula, 
ogórek, rzodkiewka, kukurydza, warzywa 
zasmażane, warzywa konserwowane octem

Owoce Owoce dobrze dojrzałe bez pestek i 
skórki: jabłka, winogrona, truskawki, 
morele, brzoskwinie, pomarańcze, 
banany, maliny, porzeczki w formie 
przecieru lub soku

Wszystkie owoce niedojrzałe, gruszki, śliwki, 
czereśnie, agrest, owoce suszone, orzechy

Suche
strączkowe

Żadne Wszystkie są zabronione: groch, fasola, bób, 
soczewica, soja

Cukier i
słodycze

Cukier (dozwolony ale nie 
preferowany), miód, dżemy bez pestek, 
przetwory owocowe pasteryzowane, 
kompoty, galaretki

Chałwa, czekolada, słodycze
zawierające tłuszcz, kakao, orzechy

Przyprawy Tylko łagodne w ograniczonych 
ilościach: sól, cukier, sok z cytryny, 
koper zielony, kminek, tymianek, 
majeranek, bazylia, lubczyk, rozmaryn, 
wanilia, goździki, ew. cynamon

Ostre przyprawy: ocet, pieprz, musztarda, 
papryka, kostki rosołowe, wszelkiego rodzaju 
pikle

Zupy Kleiki, krupnik z dowolnej kaszy, zupy 
mleczne,  przetarte zupy owocowe, zupy
warzywne czyste (barszcz, 
pomidorowa), zupa jarzynowa z 
dowolnych warzyw, zupa ziemniaczana,
zupy zagęszczane zawiesiną mąki w 
wodzie, mleku lub słodkiej śmietance - 
bez zasmażek, zupy zaciągnięte 
żółtkiem lub z dodatkiem świeżego 
masła, zupy na odtłuszczonych 
wywarach mięsnych o ile nie ma 
przeciwwskazań, 

Kapuśniak, zupa ogórkowa, fasola, grochówka,
zupy zaprawione zasmażkami, zupy z proszku, 
zupy na wywarach z mięsa- jeśli nie są 
tolerowane

Potrawy
mięsne i rybne

Gotowane, duszone, bez uprzedniego 
obsmażania, pieczone w folii 
aluminiowej, w rękawie foliowym lub w
pergaminie, potrawki, pulpety, budynie.

Smażone, duszone, pieczone w sposób 
tradycyjny

26



Potrawy z mąki i 
kaszy

Kasze gotowane na sypko lub 
rozklejone, budynie z kaszy z 
dodatkiem mięsa, warzyw lub owoców, 
lane kluski, leniwe pierogi z małym 
dodatkiem mąki

Smażone, kotlety z kaszy, kluski kładzione, 
francuskie, zacierki

Sosy O smaku łagodnym, zaprawiane słodką 
śmietanką, masłem lub żółtkiem, 
zagęszczone zawiesiną z mąki w wodzie
lub słodkiej śmietance: koperkowy, 
cytrynowy, potrawkowy; sosy owocowe
ze słodką śmietanką, majonez tylko 
domowy, świeżo przygotowany z 
dozwolonych olejów z  dodatkiem soku 
z cytryny

Ostre, na zasmażkach, sosy na mocnych i 
tłustych wywarach mięsnych lub kostnych

Desery Kompoty, kisiele, musy, galaretki - z 
owoców dozwolonych; galaretki, 
kisiele, owoce w galaretce lub kremie, 
biszkopty, czerstwe ciasto drożdżowe

Torty i ciasta z kremem lub z bitą śmietaną, 
pączki, faworki, tłuste ciasta, ciasta francuskie,
piaskowe, kruche, ciasta z dodatkiem proszku 
do pieczenia

Napoje Herbata, kawa (o ile nie ma 
przeciwwskazań), mleko, napoje owocowe, 
soki warzywne, herbatki owocowe i 
ziołowe, woda mineralna niegazowana

Kakao, płynna czekolada, napoje alkoholowe

X. DIETA NISKOBIAŁKOWA
Zadaniem diety niskobiałkowej jest utrzymanie możliwie dobrego stanu odżywienia chorego, przez 
dostarczenie potrzebnej ilości energii, składników mineralnych i witamin, przy zmniejszonej ilości białka w 
stosunku do zapotrzebowania człowieka zdrowego. Stosowanie diety niskobiałkowej pociąga za sobą 
konieczność stałej kontroli ilości i jakości spożywanego białka, kontroli elektrolitów głównie takich jak sód, 
potas, wapń, fosfor oraz kontroli pobieranych płynów. 

Dieta niskobiałkowa ustalana jest indywidualnie, gdyż ilość białka musi być ograniczona w stopniu zależnym 
od tolerancji tego składnika przez organizm chorego. Zapotrzebowanie energetyczne wynosi około 35 kcal/kg
masy ciała, waha się w granicach 2000-2500 kcal/dobę. Cecha charakterystyczna diety to zmniejszona ilość 
białka do granic tolerancji tego składnika przez chorego, tolerancja na białko zmienia się w czasie trwania 
choroby. Dieta ta dostarcza 40-50g/dobę białka czyli 0,6-0,7g/kg masy ciała. W przypadku zaawansowanej 
niewydolności nerek lub wątroby zaleca się podaż białka poniżej 0,6g/kg masy ciała, tj poniżej 40g/dobę. 3/4 
ogólnej ilości białka powinno stanowić białko pochodzenia zwierzęcego, konieczne jest natomiast 
ograniczenie ilości białka roślinnego. Tłuszcze w chorobach nerek nie wymagają ograniczenia; z uwagi na 
zwiększone stężenie lipidów należy uwzględnić w diecie tłuszcze roślinne oraz pochodzące z ryb morskich. 
Węglowodany pokrywają zapotrzebowanie energetyczne w 60%. głównym źródłem węglowodanów są 
produkty zbożowe; przy dużych ograniczeniach białka mąkę pszenną zastępuje się skrobią pszenna, 
ziemniaczaną a pieczywo zwykłe pieczywem niskobiałkowym. Ilość węglowodanów w diecie ulega 
zwiększeniu w chorobach wątroby związanych z niewydolnością tego narządu.

ZAŁOŻENIA DIETY  ŁATWOSTRAWNEJ NISKOBIAŁKOWEJ

ENERGIA Kcal 2000                         Dieta podst/łatwost
Białko ogółem g 40                                        80-85
Tłuszcz g 65-70                                   70-77
Węglowodany przyswajalne g 310                                    280-310
Błonnik pokarmowy g 25           

W planowanej diecie  niskobia  łkowej
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Białko ogółem powinno stanowić 8% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Tłuszcz – 30%  sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Węglowodany – 62% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego

Produkty i potrawy dozwolone i przeciwwskazane w diecie łatwostrawnej niskobiałkowej

Nazwa 
produktu lub 
potrawy

Dozwolone Przeciwwskazane

Produkty
zbożowe

Pieczywo czerstwe specjalne 
„bezbiałkowe” (zwykłe, tylko jeśli 
występuje w racji pokarmowej), skrobia
pszenna, skrobia (mąka) ziemniaczana, 
kasze- tylko, jeśli występują w racji 
pokarmowej

Zwykłe pieczywo,wszystkie kasze i mąki z 
wyjątkiem mąki ziemniaczanej 

Mleko i
produkty
mleczne

Mleko słodkie 2%,  zsiadłe, kefir, biały 
ser , serek homogenizowany- według 
racji pokarmowej lub jako zamiennik

Sery żółte i topione, sery pleśniowe Feta, serek 
typu „Fromage"

Jaja Gotowane na miękko, w koszulkach, 
ścięte na parze w formie jajecznicy, jaj 
sadzonych, omletów, żółtko do 
podprawiania zup- ilość wg racji 
pokarmowej

Gotowane na twardo i smażone w zwykły 
sposób

Mięso,
wędliny, ryby

Mięso i wędliny chude, ryby chude, 
ryby tłuste morskie, jeśli są dobrze 
tolerowane, rodzaj i ilość tych 
produktów – ściśle wg dziennej racji 
pokarmowej

Mięsa tłuste: baranina, wieprzowina, gęś, 
kaczka, ryby tłuste, jeśli są źle tolerowane, 
wędliny tłuste, pasztety, wędliny podrobowe, 
ryby wędzone, mięso peklowane, konserwy 
mięsne i rybne, mięsa, ryby i wędliny poza 
ilościami i rodzajami wymienionymi w dziennej
racji pokarmowej

Tłuszcze Masło, oleje roślinne: rzepakowy, 
słonecznikowy, kukurydziany, oliwa z 
oliwek, sojowy, margaryny miękkie

Śmietana, smalec, słonina, boczek, łój, 
margaryny twarde.

Ziemniaki Gotowane, gotowane tłuczone i puree Frytki, ziemniaki smażone, placki 
ziemniaczane, pyzy, chipsy

Warzywa Warzywa wymienione w racjach 
pokarmowych- gotowane, w formie 
puree z dodatkiem świeżego masła, bez 
zasmażek, na surowo: zielona sałata, 
cykoria, pomidory bez skórki, utarta 
marchewka z jabłkiem

Wszystkie warzywa nie wymienione w racjach 
pokarmowych, potrawy z warzyw z 
zasmażkami, konserwowane octem

Owoce Owoce  wymienione w racjach 
pokarmowych

Owoce niedojrzałe, nie  wymienione w racjach 
pokarmowych, owoce suszone, orzechy

Suche
strączkowe

Żadne Wszystkie są zabronione: groch, fasola, bób, 
soczewica, soja

Cukier i
słodycze

Cukier, miód, dżemy bez pestek, Chałwa, czekolada, słodycze
zawierające tłuszcz, kakao, orzechy

Przyprawy Tylko łagodne: sól, cukier, sok z 
cytryny, koper zielony, kminek, 
tymianek, majeranek, bazylia, lubczyk, 

Ostre przyprawy: ocet, pieprz, musztarda, 
papryka, kostki rosołowe, maggi, wszelkiego 
rodzaju pikle, ostre przyprawy,
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rozmaryn, wanilia, goździki, ew. 
cynamon

Zupy Przetarte zupy owocowe z dozwolonych
owoców, zupy warzywne czyste 
(barszcz, pomidorowa), zupa jarzynowa 
z dowolnych warzyw, zupa 
ziemniaczana, zupy zagęszczane skrobią
pszenną lub ziemniaczana, zupy 
zaciągnięte żółtkiem lub z dodatkiem 
świeżego masła lub margaryny miękkiej

Kapuśniak, zupa ogórkowa, fasola, grochówka, 
zupy zaprawione zasmażkami, mąką pszenną, 
śmietaną,  zupy z proszku, zupy na wywarach z 
mięsa

Potrawy
mięsne i rybne

Gotowane, duszone, bez uprzedniego 
obsmażania, pieczone w folii 
aluminiowej, w rękawie foliowym lub w
pergaminie, potrawki, pulpety, budynie 
z dodatkiem skrobi lub specjalnego 
pieczywa „bezbiałkowego”

Smażone, duszone, pieczone w sposób 
tradycyjny

Potrawy z mąki i 
kaszy

Tylko w ramach produktów podanych w
racjach pokarmowych; kasze, jeśli są 
wymienione w racjach pokarmowych – 
gotowane na sypko lub w zupie: ze 
skrobi- ciastka słodkie lub słone (jeśli 
nie ma ograniczeń soli)

Potrawy z mąki, kasze, jeśli nie są wymienione 
w racji pokarmowej

Sosy O smaku łagodnym, zaprawiane 
masłem, margaryną miękką lub 
żółtkiem, zagęszczone skrobią pszenną 
lub ziemniaczaną: koperkowy, 
cytrynowy, potrawkowy

Ostre, na zasmażkach, sosy na mocnych i 
tłustych wywarach mięsnych lub kostnych z 
mąką

Desery Kompoty, kisiele- z owoców 
dozwolonych; budyń mleczny ze 
skrobią ziemniaczaną lub pszenną, 
owoce dozwolone, ciastka słodkie ze 
skrobi

Desery z przeciwwskazanych owoców, z 
czekoladą, z orzechami, ciasta wszelkiego 
rodzaju

Napoje Herbata, herbata z cytryną, mlekiem, 
napoje z dozwolonych owoców, soki z  
warzyw dozwolonych, herbatki 
owocowe i ziołowe,

Kakao, płynna czekolada, napoje alkoholowe

XI. BEZSOLNA (NISKOSOLNA)

Zastosowanie diety:
 przewlekła niewydolność krążenia – 3 g soli na dobę
 nadciśnienie tętnicze – 1-3 g/dobę
 ostre zapalenie kłębuszków nerkowych – 1-3 g/dobę
 ostra niewydolność nerek – sól wykluczona
 kamica nerkowa – 2 g/dobę
Dieta bezsolna jest modyfikacją diety lekkostrawnej. Wymagany stopień redukcji soli w diecie może być 
różny, zależnie od rodzaju schorzenia i od zaawansowania choroby. W celu zmniejszenia ilości soli w diecie 
należy przede wszystkim zredukować ( wykluczyć) dodatek soli do potraw, zastąpić produkty z dodaną do 
nich solą w czasie przemysłowego procesu technologicznego (pieczywo, wędliny) podobnymi produktami 
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przygotowanymi na miejscu, bez dodatku soli. Dotyczy to np. mleka ( 100g mleka + 45 mg sodu), przy 
spożyciu 500 ml mleka wprowadzamy do organizmu 225 mg sodu i zastąpienie tych produktów bogatych w 
sód, innymi o podobnym składzie. Mleko można zastąpić serem twarogowym: z 500 ml mleka (225 g sodu) 
otrzymuje się 75 g białego sera (25 mg sodu) i zmniejszamy zawartość sodu prawie dziesięciokrotnie. 
Zalecane normy energii, składników pokarmowych i odżywczych w diecie bezsolnej są różne w zależności od
jednostki chorobowej. 
Potrawy przygotowuje się gotując w wodzie i na parze, lub też można je dusić, czy piec w folii. Potraw 
smażonych i tłustych należy unikać. Przy zaleceniu większego ograniczenia soli kuchennej potrawy 
przygotowuje się bez tego składnika, a dozwoloną jego ilość podaje się osobno. 

Produkty i potrawy dozwolone i przeciwwskazane w diecie bezsolnej (niskosolnej)

Nazwa 
produktu lub 
potrawy

Dozwolone Przeciwwskazane

Produkty
zbożowe

Pieczywo, mąka, makarony, kasze bez 
dodatku soli kuchennej w każdej postaci

Pieczywo, mąka, makarony, kasze solone

Mleko i
produkty
mleczne

W ramach dozwolonej ilości płynu, w 
każdej postaci sery twarogowe, ser  
biały nie solony

Sery żółte i topione, sery pleśniowe Feta, 
serek typu „Fromage"solone pikantne

Jaja Jaja całe, białka, żółtka -

Mięso,
wędliny, ryby

Chude gatunki mięsa: cielęcina, 
wołowina, konina, drób: kura, kurczę, 
ryby: chude gatunki słodkowodne

Mięsa tłuste: baranina, wieprzowina, gęś, 
kaczka, ryby tłuste morskie, wszystkie 
gatunki wędlin, podroby, ryby wędzone,  
konserwy ze względu na zawartość soli 
kuchennej, saletry i tłuszczu

Tłuszcze Świeże masło, śmietana, śmietanka, 
oleje roślinne

Słonina, łój, smalec, boczek, margaryna, 
masło solone

Ziemniaki Gotowane, pieczone Frytki, ziemniaki smażone, placki 
ziemniaczane, pyzy, chipsy

Warzywa Świeże Kiszonki, warzywa solone, suche nasiona 
roślin strączkowych, czosnek, groch, fasola, 
bób

Owoce Świeże wliczając je w dozwoloną ilość 
płynu

 Owoce suszone, niedojrzałe, owoce 
marynowane, 

Cukier i
słodycze

Cukier, miód, przetwory owocowe na 
cukrze 

Słodycze z używkami

Przyprawy Tylko łagodne: kwasek cytrynowy, 
pietruszka, seler, cebula, szczypiorek, 
koperek, majeranek, wanilia, cynamon

Ostre przyprawy: ocet, pieprz, sół, musztarda,
papryka, kostki rosołowe, maggi, wszelkiego 
rodzaju pikle, ostre przyprawy,

Zupy W ograniczonych ilościach ze względu  
na ilość płynu, owocowe, warzywne, 
krupniki

Tłuste, zasmażane

Potrawy
mięsne i rybne

Mięsa gotowane, duszone, bez 
uprzedniego obsmażania, pieczone w 
folii aluminiowej, w rękawie foliowym 
lub w pergaminie, potrawki, pulpety, 
budynie, ryby gotowane, duszone, drób, 
gotowany, pieczony, duszony

Mięso, ryby, drób smażone
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Potrawy 
półmięsne

Budynie, zapiekanki z mięsa, warzyw, 
kasz lub makaronu, pierogi, risotta

Potrawy smażone

Potrawy z mąki i 
kaszy

Ciasta zarabiane w misce, na stolnicy, 
gotowane, pieczone, kasze rozklejane, 
na sypko i budynie z kasz, zapiekanki z 
owocami lub warzywami

Potrawy mączne smażone, potrawy z kasz 
smażone

Potrawy z 
warzyw

Warzywa z wody lub podprawiane 
zawiesiną z mąki i wody lub mąki i 
śmietany, soki, surówki

Potrawy smażone

Potrawy z jaj Jaja gotowane na miękko, omlety i 
jajecznica na parze, jaja faszerowane

Smażone w zwykły sposób

Sosy Warzywne, owocowe, mleczne Zasmażane, tłuste, pikantne, zawiesiste

Desery Kompoty, kisiele, galaretki, musy Desery tłuste z dodatkiem używek
Napoje Słaba herbata, słabe kakao, woda 

przegotowana
Kawa naturalna, alkohol, napoje gazowane

XII. DIETA UBOGORESZTKOWA

Dieta ubogoresztkowa znajduje zastosowanie w chorobach przewodu pokarmowego głównie:
 w stanach zapalnych jelit
  we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
Dieta ubogoresztkowa ma na celu oszczędzanie jelita poprzez wyeliminowanie z pożywienia produktów 
bogatych w błonnik, który działa drażniąco na błonę śluzową jelit. 
Z uwagi na występujące w tych jednostkach chorobowych biegunki, chory traci duże ilości białka i płynów, 
dlatego też dieta powinna być bogatobiałkowa, wysokoenergetyczna i niskotłuszczowa, nie drażniąca 
mechanicznie, chemicznie i termicznie. Często chory nie toleruje mleka, dlatego ograniczamy podaż mleka i 
przetworów mlecznych, które powodują fermentację w jelicie i wzdęcia. W początkowym okresie choroby 
podajemy słabą herbatę, kleiki, napar z czarnych jagód, 
marchwiankę. Jeśli po tych produktach nie ma dolegliwości to rozszerzamy dietę o sucharki, 
czerstwą bułkę, ryż. W miarę ustępowania objawów wprowadzamy do diety delikatne gatunki 
mięs, ryb, drobiu, puree z ziemniaków. W dalszej kolejności owoce i warzywa w postaci gotowanej.
W diecie ubogoresztkowej wszystkie produkty i potrawy muszą być gotowane w wodzie 
i parze, duszone bez tłuszczu, pieczone w pergaminie. Zabronione są potrawy smażone, duszone i pieczone w 
sposób tradycyjny. Unikamy podawania surowych owoców i warzyw, warzyw zawierających duże ilości 
błonnika, produktów wzdymających, ostrych przypraw, napojów alkoholowych, napojów gazowanych. 
Posiłki powinny być smaczne i sprawiać przyjemność konsumentowi, gdyż dieta poza odpowiednim bilansem
pod względem zdrowotnych składników powinna smakować i sprawiać przyjemność osobie ją stosującej. 

ZAŁOŻENIA DIETY UBOGORESZTKOWEJ

ENERGIA Kcal 2400               
Białko ogółem g 99
Tłuszcz g 45
Węglowodany przyswajalne g 395
Błonnik pokarmowy g 10

W planowanej diecie ubogoresztkowej

Białko ogółem powinno stanowić 18% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego 
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Tłuszcz – 18%  sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego 

Węglowodany – 64% sumy dobowego zapotrzebowania energetycznego

Produkty i potrawy dozwolone i przeciwwskazane w diecie ubogoresztkowej

Nazwa 
produktu lub 
potrawy

Dozwolone Przeciwwskazane

Produkty
zbożowe

Pieczywo jasne i czerstwe, bułki pszenne, 
sucharki, kasza manna, ryż, drobne makarony, 
mąka pszenna, biszkopty

Pieczywo razowe, żytnie, rogaliki francuskie, grube 
kasze (pęczak, gryczana), grube makarony, każde 
pieczywo świeże, mąka żytnia

Mleko i
produkty
mleczne

W ograniczonych ilościach mleko chude, 
przetwory mleczne, chude sery twarogowe

Sery żółte i topione, sery pleśniowe Feta, serek typu 
„Fromage", mleko zsiadłe

Jaja Gotowane na miękko, w koszulkach, ścięte na 
parze w formie jajecznicy, jaj sadzonych, 
omletów

Gotowane na twardo i smażone w zwykły sposób

Mięso,
wędliny, ryby

Mięsa chude: wołowina, cielęcina, kurczak, 
indyk (najlepiej mięso z piersi i bez skóry), ryby
chude (dorsz, leszcz, mintaj, morszczuk, pstrąg, 
płastuga, sola, szczupak, sandacz), wędliny 
chude: szynka wołowa, polędwica,  kiełbasa 
szynkowa, chude wędliny drobiowe

Mięsa tłuste: baranina, wieprzowina, gęś, kaczka, ryby 
tłuste, jeśli są źle tolerowane, wędliny tłuste, pasztety, 
wędliny podrobowe, ryby wędzone, mięso peklowane, 
konserwy mięsne i rybne

Tłuszcze Masło, słodka śmietanka, oleje roślinne: sojowy,
słonecznikowy, oliwa z oliwek,  margaryny 
miękkie wysokogatunkowe

Śmietana, smalec, słonina, boczek, łój, margaryny 
twarde.

Ziemniaki Gotowane, w postaci puree Frytki, ziemniaki smażone, placki ziemniaczane, pyzy, 
chipsy

Warzywa Marchew, buraki, dynia, szpinak, kabaczki, 
kalafior, młody zielony groszek w 
ograniczonych ilościach, młoda fasolka 
szparagowa ,  warzywa z wody oprószane mąką 
z dodatkiem świeżego masła, bez zasmażek, na 
surowo w ograniczonych ilościach: zielona 
sałata,  pomidory bez skórki, 

Wszystkie warzywa kapustne, wszystkie surówki, 
papryka, szczypiorek, cebula, ogórek, rzodkiewka, 
kukurydza, warzywa zasmażane, warzywa 
konserwowe, kiszone

Owoce Owoce dobrze dojrzałe bez pestek i skórki 
gotowane ew. przetarte jabłka, truskawki, 
morele, brzoskwinie, banany, w postaci 
przecierów lub soków

Wszystkie owoce niedojrzałe, gruszki, śliwki, 
czereśnie, agrest, owoce suszone, orzechy, winogrona, 
porzeczki, maliny

Suche
strączkowe

Żadne Wszystkie są zabronione

Cukier i
słodycze

Cukier, miód, dżemy bez pestek,  w 
ograniczonych ilościach

Chałwa, czekolada, słodycze
zawierające tłuszcz, kakao, orzechy
cukier i miód w większych ilościach

Przyprawy Tylko łagodne: sól, cukier, sok z cytryny, koper 
zielony, wanilia, 

Ostre przyprawy: ocet, pieprz, musztarda, papryka, 
kostki rosołowe, wszelkiego rodzaju pikle

Zupy Kleiki, krupnik z dowolnej kaszy,   przetarte 
zupy owocowe, zupy z dozwolonych jarzyn, 
zupy zagęszczane zawiesiną mąki w wodzie, 
mleku lub słodkiej śmietance - bez zasmażek, 
zupy zaciągnięte żółtkiem , zupy mleczne w 
ograniczonych ilościach

Kapuśniak, zupa ogórkowa, fasola, grochówka, zupy 
zaprawione zasmażkami, kwaśną śmietaną, zupy z 
proszku, zupy na wywarach z mięsa i kości, mocne 
rosoły

Potrawy
mięsne i rybne

Gotowane, duszone, bez uprzedniego 
obsmażania, pieczone w folii aluminiowej, w 
rękawie foliowym lub w pergaminie, potrawki, 
pulpety, budynie.

Smażone, duszone, pieczone w sposób tradycyjny

Potrawy z mąki i 
kaszy

Drobne kasze gotowane na sypko lub 
rozklejone, makaron nitki, lane kluski, leniwe 
pierogi, risotta z mięsem

Smażone, kotlety z kaszy, kluski kładzione, francuskie,
zacierki, ciasto pierogowe, gruby makaron
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Sosy O smaku łagodnym: warzywne, jarzynowy, 
koperkowy, cytrynowy, potrawkowy; sosy 
owocowe, waniliowy

Ostre, na zasmażkach, sosy na mocnych i tłustych 
wywarach mięsnych lub kostnych, chrzanowy, 
majonezowy, musztardowy, grecki

Desery Kompoty, kisiele, przeciery, musy, galaretki- z 
owoców dozwolonych, musy, biszkopty, 
herbatniki, soki owocowe, budynie i kisiele 
mleczno-owocowe, mało słodzone

Torty i ciasta z kremem lub z bitą śmietaną, pączki, 
faworki, tłuste ciasta, ciasta francuskie, piaskowe, 
kruche, ciasta z alkoholem

Napoje Herbata, kawa zbożowa z mlekiem,  soki 
owocowe, soki warzywne, woda mineralna 
niegazowana, kakao w niewielkich ilościach

Mleko, płynna czekolada, napoje alkoholowe, 
gazowane, kawa naturalna, 

XIII. DIETA WEGETARIAŃSKA ( BEZMIĘSNA)

Dieta wegetariańska polega na wyłączeniu z diety mięsa i jego przetworów. 
Opiera  się  ona  głównie  na  pokarmach  pochodzenia  roślinnego,  których  źródłem  są  rośliny  zbożowe,
strączkowe, okopowe i oleiste, oraz warzywa, owoce, grzyby i orzechy.

Zalecane produkty dla wegetarian to nasiona roślin strączkowych, do których zalicza się 
groch, soję, fasolę, bób i soczewicę (jako dobre źródła białka), a także warzywa bogate w beta 
karoten oraz witaminę C. 
Cennym źródłem wielu składników odżywczych są kiełki rozmaitych nasion, np. brokułu, 
lucerny, rzodkiewki, słonecznika, pszenicy czy popularna wiosną rzeżucha. Można je dodawać 
do potraw, kanapek, surówek lub sałatek. Znakomicie uzupełniają w diecie witaminy 
i składniki mineralne oraz błonnik. 
Istnieje mniej radykalna odmiana wegetarianizmu, czyli laktoowowegetarianizm. 
W tej diecie dopuszcza się spożycie jaj oraz nabiału. Są one źródłem pełnowartościowego białka oraz witamin
A i D
Sposoby przygotowywania potraw
Potrawy sporządza się metodą gotowania w wodzie, parze, duszenia, pieczenia w folii 
i  grillowania.  Smażenie  należy  ograniczyć.  Potrawy powinny  być  świeżo  przygotowane.  Należy  unikać
produktów konserwowanych i przetworzonych.
Zalety diety wegetariańskiej
- spożywanie produktów o niższej wartości kalorycznej a dużej wartości odżywczej
-  mała  zawartość  tłuszczów  nasyconych  i  cholesterolu  a  duża  zawartość  Nienasyconych  Kwasów
Tłuszczowych NNKT
- duża zawartość węglowodanów złożonych w postaci produktów zbożowych nasion, orzechów, warzyw
 duże spożycie warzyw i owoców bogatych w potas i witaminę C oraz błonnik pokarmowy co zapobie-
ga zaparciom, chorobom jelita grubego, chorobom serca

Produkty i potrawy dozwolone i przeciwwskazane w diecie wegetariańskiej

Nazwa 
produktu 
lub 
potrawy

Zalecane Zalecane w
umiarkowanych

ilościach

Przeciwwskazane

Produkty
zbożowe

chleb razowy pełnoziarnisty, 
bułki razowe, pieczywo 
z dodatkiem nasion 
słonecznika, dyni, sezamu, 
pieczywo z otrębami, 
amarantusem
kasza gryczana jęczmienna, 
pęczak, ryż dziki, brązowy, 
biały, ziemniaki, nasiona 

Pieczywo jasne, drobne 
kasze, makaron nitki z 
jasnej mąki

pieczywo cukiernicze 
z dodatkiem większej ilości 
tłuszczu i cukru, pieczywo 
francuskie
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roślin strączkowych, makaron 
ryżowy, sojowy, gryczany

Mleko i 
przetwory 

sery twarogowe, pleśniowe sery żółte i topione

Jaja Jaja w każdej postaci -

Mięso,
wędliny, 
ryby

wszystkie gatunki mięs tj.: 
drób, wieprzowina, dziczyzna, 
wołowina, baranina, 
konserwy mięsne, parówki, 
wędliny, podroby tj.: wątroba, 
nerki, żołądki, płuca, ryby i 
owoce morza
szynka, wędliny, konserwy 
mięsne, parówki, podroby tj.: 
salceson, kiszka, pasztet 

Tłuszcze oliwa z oliwek, olej lniany, 
słonecznikowy, z pestek 
winogron, dyni

olej rzepakowy smalec, słonina, boczek, łój, 
margaryna twarda

Ziemniaki W każdej postaci - -

Warzywa  marchew, szpinak, koperek, 
seler, kapusta biała, włoska, 
groszek zielony, fasolka 
szparagowa, cebula, dynia, 
kabaczek, cukinia, pomidor, 
papryka, pietruszka

rozdrobnione warzywa, 
surowe soki warzywne

warzywa marynowane 
solone, wysoko przetworzone

Owoce jabłka, śliwki, gruszki, 
winogrona, brzoskwinie, 
morele, banany, kiwi, maliny, 
truskawki, wiśnie, borówki, 
porzeczki, agrest

mrożone, rozdrobnione, 
surowe soki warzywne

owoce konserwowe z dużą  
zawartością cukru

Cukier i
słodycze

Miód, dżemy

Przyprawy koperek, majeranek, zielona 
pietruszka, ziele angielskie, 
liść laurowy, bazylia, oregano,
tymianek, kminek, ocet winny

musztarda, papryka 
słodka, 
pieprz ziołowy

ostre chili, papryka ostra, ocet 
spirytusowy

Zupy i sosy wszystkie na wywarach 
warzywnych np. jarzynowa, 
pomidorowa, żurek, 
ziemniaczana i owocowa, 
sosy: warzywne, grzybowe, 
sojowe, zagęszczone mąką 
razowa

zupy rozdrobnione rosoły i zupy na wywarach 
mięsnych i kostnych

Potrawy 
bezmięsne i
półmięsne

budynie z kasz: gryczanej, 
jęczmiennej, risotto 
z warzywami grzybami 
i orzechami, kotlety sojowe
z soczewicy i fasoli, knedle 
owocowe, pierogi leniwe, 
łazanki z kapustą i grzybami

budynie z drobnych kasz,
placki ziemniaczane

wszystkie z dodatkiem mięsa 
np: krokiety, bigos, fasolka 
po bretońsku, gulasz, kotlety 
schabowe, mięsa duszone 
i pieczone

Desery budynie, kisiele z owocami, 
galaretki owocowe mleczne, 
musy owocowe

Tarta owocowa Torty, batony, lody, chałwa, 
ciasta z większą zawartością 
tłuszczu
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Napoje Woda mineralna niegazowana,
herbata ziołowa owocowa, 
soki owocowo 
warzywne,napoje mleczno-
owocowe i mleczno-
warzywne

mleko roślinne (sojowe, 
migdałowe, owsiane, 
ryżowe), woda gazowana

alkohole, napoje 
wysokosłodzone, mocna kawa

 XIV. DIETA ZIEMNIACZANA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaawansowanej niewydolności nerek np. jeżeli 
niemożliwe jest zastosowanie dializy stosuje się dietę ziemniaczaną
Jest to dieta już bardzo rzadko stosowana. Można ją łączyć z dietą owocową.
W diecie tej ziemniaki w ilości 1 kg/ dobę są podstawowym źródłem białka. Dieta ta zawiera 
około  20-25g  białka  oprócz  ziemniaków  dieta  może  zawierać  około  300gram warzyw  i  owoców,  120g
świeżego masła i oleju, 50g cukru oraz dodatek mąki ziemniaczanej. 
Posiłki powinny być podawane w małych porcjach ale 5-6 razy dziennie. Z ziemniaków można 
przygotować wiele smacznych potraw stosując różne techniki kulinarne: gotowanie, pieczenie, 
ewentualnie smażenie na olejach roślinnych np. kluski, pyzy, kopytka, knedle, zapiekanki, 
ziemniaki faszerowane, frytki, placki ziemniaczane. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie 
potrawy przygotowywane są bez dodatku soli kuchennej. Stosować można takie tłuszcze jak: 
świeże masło, olej rzepakowy, sojowy lub słonecznikowy, oliwę z oliwek. Uzupełnieniem diety ziemniaczanej
jest pieczywo skrobiowe. Należy również ograniczyć płyny.

Dieta ziemniaczana dostarcza około 900-1000 kcal i zawiera w przybliżeniu:
 białko                        20 g
 tłuszcz                         1 g
 węglowodany   200-230 g

Przykładowy jadłospis:
I śniadanie: 
ziemniaki pieczone z masłem i pieprzem ziołowym
(ziemniaki 200g, masło 20g, pomidor bez skórki 20g, herbata z cytryną (cukier 10 g; 100 ml)
II śniadanie: 
kisiel owocowy (cukier 10g)
Obiad: 
talarki z ziemniaków zapiekane (ziemniaki 300g, olej 10g, koperek), pure z kalafiora ( kalafior 100g, masło 
10g), woda z sokiem (200ml)
Podwieczorek: 
sałatka z ziemniaków (ziemniaki 200g, jabłko 50g, cebula 20g, olej 10g)
Kolacja: knedle z owocami i masłem ( masło 15g), herbata miętowa (cukier 10g; 100ml

Wybrane przepisy na potrawy z ziemniaków
CHLEB Z MĄKI SKROBIOWEJ: 
0,5 kg mąki skrobiowej
20 dag ugotowanych ziemniaków,
1 szklanka wody (200ml), 
½ szklanki mleka (100ml), 
5 dag drożdży, 
1 płaska łyżeczka cukru, kminek
Z drożdży, cukru, 1 łyżki mąki i 2-3 łyżek ciepłego mleka przygotować rozczyn. Ziemniaki 
przecisnąć przez praskę, do mąki dodać ziemniaki, mleko z wodą wyrośnięty rozczyn oraz 
kminek. Ciasto wyrobić wyłożyć do formy pozostawić do wyrośnięcia, piec w temp. 200°.
KNEDLE Z OWOCAMI: 
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30dag ziemniaków (4 mniejsze), 
10 dag owoców (1 jabłko lub 5 śliwek 
węgierek, lub 8-10 średniej wielkości 
truskawek), 
1 płaska łyżka mąki ziemniaczanej, 
2 płaskie łyżki masła, 
1 łyżeczka cukru.
Ziemniaki obrać opłukać ugotować przecisnąć przez praskę dodać mąkę ziemniaczaną wyrobić ciasto owinąć 
nim ćwiartki jabłek oprószone cynamonem albo inne owoce włożyć na wrzącą nieosoloną wodę, gotować. 
Gdy wypłyną odcedzić, polać roztopionym masłem.
ZIEMNIAKI FASZEROWANE WARZYWAMI: 
40 dag ziemniaków, 
10 dag jarzyn, 
3dag cebuli,
4 płaskie łyżki masła, 
pieprz ziołowy.
Ziemniaki obrać opłukać wydrążyć tak aby powstały miseczki, wydrążone kulki ziemniaków ugotować włoszczyznę 
ugotować zetrzeć na tarce na dużych oczkach cebule pokroić w kostkę poddusić na maśle ugotowane cząstki 
ziemniaków utrzeć z masłem dodać włoszczyznę i cebulę doprawić do smaku pieprzem ziołowym masą napełnić 
wydrążone ziemniaki piec w piekarniku aż zmiękną.
PYZY: 
30 dag ziemniaków,
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej, 
2 płaskie łyżeczki masła.
1 ziemniak ugotować, 3 pozostałe zetrzeć na tarce, odcisnąć dodać ugotowany i rozgnieciony 
ziemniak i mąkę ziemniaczaną uformować kulki. Gotować w nieosolonej wodzie. Podawać z roztopionym 
masłem i surówką.

XV. Inne diety indywidualne – według zgłoszonego zapotrzebowania lub  wg zlecenia lekarza.

1. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie opracowania jadłospisów zawiera zał Nr 1A,1B,1C

2.  Zamawiający dopuszcza wystąpienie  innych diet  niż  wymienione -w przypadku specjalnych zaleceń lekarskich,
wtedy ustalenia następują pomiędzy dietetykiem Zamawiającego, a dietetykiem Wykonawcy. 

VI. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PLANOWANIA JADŁOSPISÓW

1. W jadłospisach 14 dniowych  należy uwzględnić:

1) 8 razy : zupa + drugie danie + potrawa mięsna + sałatka, surówka w/g diet + ziemniaki lub kasza,
             makaron, ryż, w tym :

a) 6 razy zupa + drugie danie + potrawa mięsna (sztuka mięsa – mięso nie mielone, nie rozdrobnione np.: kotlet 
panierowany, bitka, udko, pieczeń itp)+ sałatka, surówka w/g diet + ziemniaki lub kasza, makaron, ryż,

b) 2 razy zupa + drugie danie + potrawa mięsna (mięso rozdrobnione, mielone np.: gulasz mięsny , potrawka 
mięsna , kotlet mielony mięsny , pulpet mięsny  itp) + sałatka, surówka w/g diet + ziemniaki lub kasza, 
makaron, ryż,

2) 2 razy:  zupa + drugie danie z potrawą półmięsną np.: bigos, fasolka po bretońsku, makaron z sosem bolońskim,
łazanki, kluski z mięsem, pierogi z mięsem, gołąbki, kotlet mielone z mięsa/ryb i warzyw, wątróbka z drobiu z 
ryżem, leczo, itp) + surówka lub sałatka wg diety,

3) 2 razy zupa + drugie danie bezmięsne np.: budynie z kasz i warzyw, kotlety z warzyw, jaj,  knedle, 
kluski/kopytka z sosem, makaron z twarogiem, naleśniki z twarogiem/dżemem, racuchy z jabłkiem, krokiety z 
kapustą, pieczarkami, pierogi z serem, pierogi leniwe itp) + surówka lub sałatka wg diety,

4) 2  razy: zupa+  drugie  danie z potrawą rybną (ryba panierowana, gotowana, kotlet z ryby, pulpet z ryby) w 
formie smażonej, gotowanej + sałatka, surówka wg diety +  ziemniaki    

 Diety dla dzieci:  jw. –  ( w jadłospisach należy uwzględnić potrawy skierowane dla dzieci. 
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2. W dietach muszą być uwzględnione następujące posiłki:
1) śniadania:  zupa  mleczna  (tylko  dla  wybranych  diet),  pieczywo,  masło,  dodatek  białkowy i  warzywny do

pieczywa, kawa zbożowa/ kakao i herbata 
2) obiady  dwudaniowe  zawierające:  zupę, drugie danie (  w ciągu 14 dni minimum 8 razy porcja mięsa, w tym 

conajmniej 6 razy w kawałkach w postaci nie zmielonej, sztuka mięsa), 2 razy porcja mięsa rozdrobniona, 2 
razy porcja  ryby, 2 razy danie półmięsne, 2 razy danie bezmięsne +  dodatek warzywny: surówka lub sałatka 
(gotowana lub surowa) + dodatek skrobiowy (ziemniak, ryż, kasza itp.), kompot,

3)  kolacje: pieczywo, masło, dodatek białkowy i warzywny do pieczywa, herbata,
4)  dodatkowo dla wybranych diet   II śniadanie, podwieczorek, II kolacja,
5)  jeśli diety wymagają innego dodatkowego posiłku niż wymienione, będzie on uwzględniony w cenie 

odpowiedniego posiłku głównego dla diety,
6)  Śniadanie ( i II śniadanie) dostarczone będzie rano do godziny 8:30, podwieczorek i kolacja razem z obiadem 

do godziny 12:30. Posiłek nocny (II kolacja np. dla diety cukrzycowej) dostarczany będzie razem z obiadem, w 
opakowaniach jednorazowych, opisanych.

3. Posiłki będące przedmiotem zamówienia muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory 
smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę. Ponadto posiłki powinny być urozmaicone przy równoczesnym 
zapewnieniu sezonowości produktów oraz potraw świątecznych.
4. Wykonawca zapewni niezbędne dodatki żywieniowe do diet specjalnych w postaci rosołków, kleików z produktów 
zbożowych ( z kaszy manny, jęczmiennej, ryżu, płatków owsianych itp.), galaretek, kisieli, budyni itp. Ilości te będą 
wynikały z zapotrzebowania ilościowego na daną dietę, a ich koszt ma być wliczony w cenę całodziennego 
wyżywienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w sposób trwały daty produkcji na wyprodukowanych kisielach, 
galaretkach, budyniach, sałatkach, pastach ( jako dodatek do śniadania czy kolacji).
6. W jadłospisach należy uwzględnić różnorodność doboru produktów, potraw, technik kulinarnych oraz sezonowość 
warzyw i owoców.
7. W czasie świąt Zamawiający oczekuje przygotowania potraw świątecznych wywodzących się z tradycyjnej kuchni 
polskiej.
8. W jadłospisach należy uwzględnić masło o zawartości 82% tłuszczu bez dodatków oleju roślinnego.
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w posiłkach produktów masłopodobnych oraz margaryn typu mix. 
9. Do przygotowania zupy mlecznej, kawy zbożowej stosować należy mleko o zawartości 2% tłuszczu.
10. Wędliny o niższej jakości typu mielonka, parówka, pasztet nie należy uwzględniać w jadłospisie  częściej niż 3 razy 
w ciągu  14 dni.
11. Pieczywo – bułki kanapkowe , chleb pszenno żytni, razowy lub graham  (świeże), opatrzone  terminem daty do 
spożycia,  należy dostarczać pokrojone i  zapakowane w foli. Chleb graham dla diabetyków bez zawartości karmelu 
( skład pieczywa powinien znajdować się na etykiecie).
12. Diety płynne, papkowate i sondy, powinny być  dostarczane w osobnych opakowaniach  jednorazowych nadających 
się do  podgrzania w kuchence mikrofalowej dla każdego pacjenta. 
13. Zamawiający nie wyraża zgody  na planowanie dla diety z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów zup
mlecznych do śniadania, dań obiadowych w postaci pierogów na słodko, klusek na parze, kopytek z mąki pszennej oraz 
innych potraw o wysokim indeksie glikemicznym. 
14. Zamawiający nie wyraża zgody na użycie mięsa garmażeryjnego mielonego  w planowaniu jadłospisów. 
Zamawiający nie wyraża zgody na użycie do produkcji potraw,  mięsa oddzielonego mechanicznie ze względu na niską 
wartość odżywczą oraz dużą zawartość tłuszczu. 
15. W potrawach tzw. półmięsnych,  w których powszechnie stosowane jest mięso mielone Zamawiający nie dopuszcza 
stosowania mięsa garmażeryjnego. 

16. Zamawiający nie wyraża zgody na planowanie w jadłospisach produktów seropodobnych.

17. Wykonawca zobowiązany jest do planowania dla diety łatwostrawnej z ograniczeniem tłuszczu produktów o 
obniżonej zawartości tłuszczu.

18. Dostarczone posiłki muszą być świeże  tzn.  z bieżącej produkcji dziennej.

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do codziennego przedstawienia przez Wykonawcę wartości odżywczej 
posiłków oraz ewentualnie inne składniki żądane w zależności od diety 

20. Wykonawca jest zobowiązany w planowanych jadłospisach do stosowania różnych rodzajów wędlin o wysokiej 
jakości.

21. W każdym posiłku w ciągu dnia powinien być uwzględniony produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego np. ser, 
mięso i jego przetwory, ryby, jaja, mleko i jego przetwory.
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22.  Zamawiający w ramach umowy będzie otrzymywał porcję całodziennego żywienia do degustacji w zakresie diety 
podstawowej i diety łatwostrawnej w ramach  oceny organoleptycznej,  kontroli jakości, wagi oraz estetyki 
zestawionego posiłku.

Wymagana minimalna gramatura produktów spożywczych i potraw na talerzu pacjenta znajduje się w  

tabeli zał. nr 1C. 

VII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE NORM ŻYWIENIOWYCH

1. Procentowe zapotrzebowanie na energię dziennej racji pokarmowej składającej się z 3 posiłków powinno wynosić:
a) śniadanie               30-35%
b) obiad                     35-40%
c) kolacja                   25-30 %

2. Wymagane normy kalorii i składników pokarmowych obliczone na osobodzień dla diety podstawowej:

Nazwa składnika Ilości zalecane

Kalorie ok. 2200 – 2300 kcal

Węglowodany ok. 280- 310 g

Białko ok. 80 - 85 g 

Tłuszcz ok. 70 - 77g

Błonnik pokarmowy ok. 27 - 40g

Sól ok. 6-6,6g

─ białko powinno pokrywać od 14-16% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego,
─ tłuszcze ok. 30% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego 
─ natomiast reszta kalorii powinna zostać pokryta przez węglowodany.

3. Normy dziennego zapotrzebowania na produkty spożywcze dla diety podstawowej biorąc pod uwagę 2300 kcal.

Grupa produktów Normy w (g)

Produkty zbożowe 250

Produkty mleczne:
mleko
ser twarogowy
lub ser żółty

400
50

(30)

Jajka 25

Mięso, wędliny, ryby 180

Masło i śmietana 40

Inne tłuszcze 35

Ziemniaki 300

Warzywa i owoce z Wit. C 200

Warzywa z karotenem 150

Inne warzywa i owoce 300

Strączkowe suche 10

Cukier i słodycze 55
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VIII.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE PERSONELU  WYKONAWCY ZATRUDNIONEGO
PRZY RELAIZACJI USŁUGI
1.Wykonawca zobowiązany jest do załączenia w ofercie informacji o osobie wyznaczonej w miejscu wykonywania 
usługi do bieżących kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i aktualizowania tej 
informacji w przypadku zmian personalnych podczas realizacji umowy. Wymagane jest aby tą osobą był – dietetyk z 
wykształceniem co najmniej średnim z minimum 3 letnim stażem pracy w zawodzie (czynnym zawodowo) . Należy 
podać imię i nazwisko tej osoby oraz numer służbowego telefonu. 
Wykonawca gwarantuje zatrudnić Dietetyka na umowę o pracę i zapewni ciągły kontakt telefoniczny z  Dietetykiem 
w celu wyjaśnienia/ zgłoszenia  kwestii spornych. Zatrudniony dietetyk odpowiedzialny będzie za planowanie 
jadłospisów dekadowych, przeliczanie wartości odżywczych i kalorycznych, bezpośredni nadzór w trakcie 
przygotowywania posiłków.
Osoby, którymi dysponuje Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia muszą być zatrudnione w miejscu 
wykonywania usługi, posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenia i szkolenia (BHP i HACCP), które są 
wymagane przepisami prawa w odniesieniu do wykonywania czynności z przygotowaniem i transportem posiłków.
2. Osoby realizujące usługę ze strony Wykonawcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-
epidemiologicznych oraz  badania okresowe. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w tym zakresie.
Przed przystąpieniem do dystrybucji posiłków wewnątrz oddziału, osoba realizująca usługę ze strony Wykonawcy ma 
obowiązek:

a) wykonania poprawnego mycia i dezynfekcji rąk;
b) założenia odzieży ochronnej, czepka, obuwia. Odzież ochronną zapewnia Wykonawca;

Osobom realizującym usługę Wykonawca zapewnia szkolenia w zakresie stosowania zasad sanitarno-
epidemiologicznych. 

IX.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE ŚRODKÓW TRANSPORTU POSIŁKÓW

1. Środek transportu musi  posiadać dopuszczenie (decyzję)  do przewożenia żywności,  wydane przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (ważne min. 6 miesięcy).
2.  Środek transportu musi posiadać instrukcję i harmonogram mycia i dezynfekcji. Zamawiający ma prawo kontroli 
czystości środka transportu i pojemników oraz sprawdzenie zapisów z mycia i dezynfekcji.
3. Kierowca w chwili dostarczania posiłków do punktu odbioru w siedzibie Zamawiającego musi mieć estetyczny i 
higieniczny wygląd, powinien być ubrany w czysty fartuch ochronny oraz posiadać aktualną książeczkę zdrowia.
 
X.  POSTĘPOWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W PRZYPADKU DOSTAW POSIŁKÓW NIEZGODNYCH Z 
WYMAGANIAMI

1.  Wszelkie bieżące zastrzeżenia do dostaw posiłków oraz uwagi przyjęte od pacjentów będą zapisywane w 
codziennym Protokole z dostawy posiłków  ( Załącznik nr 6 do Umowy)
2.  W przypadku zaniedbań, niestaranności wykonania usługi, a w szczególności zaniedbań w zakresie higieny dostaw 
oraz w jakości posiłków, ich ilości/gramatury, zawartości pod kątem wartości kalorycznej i odżywczej, temperatury, a 
także nieprzestrzegania harmonogramu dostaw lub innych zdarzeń niezgodnych z niniejszą specyfikacją, Zamawiający 
wystawi Protokół  wadliwej  dostawy  (Załącznik Nr 4 do Umowy)  i  mogą być wdrożone działania korygujące. 
Protokoły zostaną przesłane pocztą elektroniczną/pocztą polską do firmy i może zostać wdrożony system kar 
umownych.
 3. Jeżeli wystąpią niedobory wagowe porcji,  Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w ciągu 30min. od 
momentu zgłoszenia telefonicznego lub osobie dostarczającej posiłki.. W przypadku braku posiłku dla jakiejkolwiek 
diety lub gdy zostanie on wycofany jako niezdatny do spożycia,  Wykonawca jest zobowiązany do dowiezienia nowego 
posiłku w ciągu 0,5 godziny. Za nieprzestrzeganie harmonogramu dostaw posiłków rozumie się opóźnienie dostawy w 
stosunku do godzin podanych przez Zamawiającego w pkt III  Opisu Przedmiotu Zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  reklamacji całego posiłku  w następujących przypadkach:

─ zaniżenia gramatury powyżej 5% wartości należnej składników posiłku (np. mięsa, masła, itp.) 
─ obniżenia o 10% od wymaganej temperatury mierzonej przy łóżku chorego lub w punkcie odbioru 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych posiłków i rozliczania ich 
z Zamawiającym w oparciu o składane zamówienia, korekty oraz zgłoszone reklamacje.
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6. Odpady:
a) wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji usługi będą  odbierane i utylizowane przez   Wykonawcę,
b) do odpadów tych Zamawiający zalicza w szczególności:  resztki pokonsumpcyjne oraz  inne powstałe w 

wyniku realizacji usługi,
c) Wykonawca zobowiązany jest do zabierania z oddziałów:  sprzętu do transportu posiłków,  oraz odpadów  

pokonsumpcyjnych we własnych  pojemnikach i na swój koszt,
d) Wykonawca musi dostarczać pojemniki na odpady pokonsumpcyjne na każdy oddział zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego,

 X.  POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

1. W przypadku wystąpienia awarii podczas transportu posiłków lub awarii na kuchni, Wykonawca ma obowiązek 
natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego. Wykonawca musi na bieżąco informować o poczynionych działaniach 
w ramach zapewnienia ciągłości żywienia oraz o wszelkich opóźnieniach z tym związanych.
2. Zamawiający ma prawo do reklamowania dostawy posiłków, zaś Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 
reklamacji w żądanym terminie.
3. W sytuacjach awaryjnych występujących u Wykonawcy, mogących zakłócić dostawy posiłków, Wykonawca jest 
zobowiązany we własnym zakresie zapewnić ciągłość żywienia pacjentów. Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z tego, 
Zamawiający zakupi posiłki dla pacjentów we własnym zakresie, natomiast Wykonawca ma obowiązek pokrycia 
różnicy  w kosztach ich zakupu.
 

XI. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZAIALNOŚCI WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz jej wykonanie zgodnie z wszelkimi 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.( Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z póź. zm.).
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczonych posiłków oraz skutki 
wynikające z  zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych 
pacjentów . Odpowiedzialny jest za należyte utrzymanie wartości kalorycznej i odżywczej przygotowywanych posiłków
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zał.1A,1B,1C. Koszty leczenia pacjenta, jakie powstaną na skutek zatrucia 
pokarmowego z winy Wykonawcy, a także wszelkie roszczenia pacjenta z tym związane, będą obciążały całkowicie 
Wykonawcę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do produkcji i transportu posiłków zgodnie z wdrożonym programem GMP/GHP oraz 
zasadami HACCP.
3. Wykonawca ma obowiązek przechowywania próbek  z potraw i produktów wchodzących w skład dostarczanych 
posiłków, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. Dz.U. Nr 80 poz. 545 z póżń. zm.). Zamawiający ma prawo do kontroli 
przechowywanych próbek podczas wizji lokalnej oraz wglądu do protokołów kontrolnych Sanepidu, wystawianych dla 
Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego monitorowania jakości usługi. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach umowy podanych w poniższej tabeli art. spożywczych, 
wykorzystywanych w takich sytuacjach, jak np. nagłe przyjęcie lub w trakcie dyżuru całodobowego czy diety 
specjalnej. Produkty spożywcze należy dostarczać na podstawie telefonicznego zapotrzebowania, zgłaszanego przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego. Koszt przedstawionych produktów Wykonawca winien wkalkulować 
w cenę całodziennego wyżywienia.
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Wykaz produktów dostarczonych jako zapotrzebowanie na doposażenie kuchenki oddziałowej w ciągi 
1 miesiąca:

Lp. Nazwa produktu jm. Ilość 1 miesiąc

1. Cukier biały kryształ (opakowanie jednostkowe 1kg) kg 2

2. Herbata expresowa  (opakowanie 100szt) szt. 2

3. Kleik ryżowy ( opakowanie jednostkowe - 160g) szt. 10

4. Kleik kukurydziany (opakowanie jednostkowe- 160g) szt.
10

5. Sucharki z cukrem( opakowanie jednostkowe - 290g) szt. 10

6. Sucharki bez cukru( opakowanie jednostkowe - 290g) szt. 10

7. Kisiel szt. 20

8. Pieczywo chrupkie Szt. 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystanie większej ilości jednego produktu, jeżeli inny produkt będzie 
wykorzystany w mniejszej ilości niż przewidziano w zestawieniu.
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