
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „CHEMIK” z siedzibą w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10 w 

okresie 15 miesięcy tj. od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r. Całodzienne wyżywienie 

przygotowywane będzie zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia według zaleceń Instytutu 

Żywności i Żywienia na składniki pokarmowe poprzez odpowiedni dobór produktów 

spożywczych w dziennych racjach pokarmowych.  Wykonawca zobowiązany będzie do 

przygotowywania i dostawy posiłków na zasadach dobrej praktyki higienicznej i dobrej 

praktyki produkcyjnej wynikających z systemu HACCP, GHP, GMP lub ISO 22000. Produkcja i 

dostarczanie posiłków musi odbywać się w 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. ze zm.), ustawą o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).   

Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem we własnych 

pojemnikach ponosząc wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu 

żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z 

zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie 

realizacji umowy do dostępu do protokołów kontrolnych oraz wszystkich atestów na 

surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w 

procesie produkcji kuchennej i transportu posiłków. Zadaniem Wykonawcy będzie 

przygotowanie i dostarczenie wymaganej ilości posiłków (w tym przygotowanych kanapek z 

jasnego pieczywa w ilości uzgodnionej poprzedniego dnia z Zamawiającym) 2 razy dziennie, 

codzienne do kuchni Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych 

utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę dostarczanych posiłków. W związku z 

tym iż Zamawiający nie posiada miejsca na przechowywanie odpadów wymagane jest 

odbieranie odpadów po każdym dniu (1 raz dziennie). Kuchnia podstawowa oraz kuchnia 

zastępcza muszą być zlokalizowane w odległości umożliwiającej dostarczenie posiłków w 

odpowiedniej świeżości i temperaturze, wymagane jest aby nie była to większa odległość 



niż 40 km od siedziby Zamawiającego licząc drogę dojazdową pojazdu który będzie 

dostarczał posiłki.  Zaleca się dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń i wyposażenia 

zamawiającego, po wcześniejszym umówieniu się Wykonawcy z Zamawiającym. Personel 

Zamawiającego będzie odbierał i zajmował się porcjowaniem i wydawaniem posiłków 

podopiecznym Zamawiającego. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie 

przedkładał wyniki oceny jakościowej i ilościowej dostarczanych dobowo posiłków. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów 

wykonania usługi przygotowania i dostawy, na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i 

dostawy posiłków w miejscu ich przygotowywania lub w chwili transportu. Wykonawca 

zobowiązany jest na każdym etapie i każdej chwili produkcji lub transportu umożliwić 

Zamawiającemu dostęp do linii technologicznej produkcji posiłków, wyprodukowanych 

posiłków oraz środków transportu celem ich kontroli. Dowożenie posiłków musi odbywać się 

samochodami przystosowanymi do transportu żywności w sposób zapewniający wymagany 

standard sanitarno – epidemiologiczny zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym 

zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania posiłków nieprzerwanie przez 

cały okres trwania umowy, co oznacza konieczność zapewnienia całodziennego wyżywienia 

przez wszystkie dni tygodnia bez względu na to czy są to dni wolne od pracy czy też święta, 

chyba że inaczej zostanie to uzgodnione wcześniej z Zamawiającym. Konsekwencje wszelkich 

awarii w produkcji lub w drodze transportu posiłków do Zamawiającego obciążają 

Wykonawcę. Zamawiający ze względu na specyfikę świadczonej usługi wymaga ciągłości 

dostaw posiłków według ustalonego harmonogramu i jadłospisu. Jeżeli Wykonawca nie 

dostarczy posiłków w ustalonych godzinach Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie 

pilnym u innych dostawców na koszt Wykonawcy.  

Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie  w oparciu o jadłospis tygodniowy. Przy 

sporządzaniu jadłospisów Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość zdrowotną 

proponowanych posiłków ich wartość kaloryczną  i odżywczą oraz urozmaicony asortyment 

potraw, stosując następujące zasady: 

1. dla obiadów  

- 2 razy w tygodniu obiad  bezmięsny ale z zawartością białka zwierzęcego  

- 1 raz w tygodniu (piątek) ryba – z wyłączeniem ryby Panga  

-1 raz w miesiącu śledź    



- 1 raz w tygodniu mięso mielone 

- 2 razy w tygodniu porcja mięsa wołowego lub wieprzowego lub drobiowego w  

   całości 

 2. udział pieczywa i wędlin dla śniadań i kolacji: 

     - rodzaje pieczywa uwzględniane w zamówieniach – chleb jasny, chleb razowy, chleb 

razowy z ziarnem, bułka jasna krojona, bułka kajzerka, bułka grahamka  

      -   udział wędlin wyższej jakości (szynka, baleron, polędwica itp. ) 40 % 

      - udział wędlin średniej jakości (kiełbasy, szynkowej, podwawelskiej, toruńskiej   
  krakowskiej, kanapkowej itp.) około 50 %  

          -   udział wędlin niższej jakość (parówki, pasztety, wędliny podrobowe itp. ) około 10 % 
      3. dla śniadań: 

         - 5 razy w tygodniu zupa mleczna 

         - 1 raz w tygodniu (niedziela) kakao 

         - 1 raz w tygodniu dodatkowo dwie kostki masła 

         - 1 raz na dwa tygodnie serek homogenizowany smakowy, dla diety cukrzycowej  

             naturalny  

        - 1 raz w tygodniu jako dodatek do porcji jogurt owocowy 125g. A dla diety cukrzycowej  

           jogurt naturalny 150g. 

         - 1 raz w miesiącu serek kanapkowy smakowy 125g na osobę 

       - codziennie – dodatkowo – jedno opakowanie (40 torebek) herbaty zwykłej lub  

         owocowej  

      - codzienni – dodatkowo – 12 sztuk jogurtu naturalnego –opakowanie 150g i 12 sztuk  

         kefiru naturalnego -opakowanie 200g. 

     4. dla kolacji: 

        - 1 raz w miesiącu ryba wędzona makrela 100g na osobę – w okresie od października 

           do marca 



        - 1  raz w dekadzie sałatki  jarzynowe własnej produkcji nie powtarzające się w kolejnej  

               dekadzie  100g na osobę 

         - 1 raz w dekadzie pasta rybna, warzywna bądź jajeczna z wyłączeniem mięsnej 70g na   

           osobę 

       5. udział warzyw i owoców sezonowych dla śniadań i kolacji: 

          -  8 razy w tygodniu dodatek warzywny w postaci: pomidor 100g, ogórek świeży 70g,  

              sałata 20g, papryka świeża 45g, cykoria, szczypior, rzodkiewka, ogórek    

              kiszony/konserwowy, papryka konserwowa 

           - 5 razy w tygodniu dodatek owocu w postaci świeżej: jabłko 150g, gruszka 150g,  

             Banan 180g, truskawka 120g, arbuz 400g, kiwi, pomarańcza, śliwka, brzoskwinia,     

             mandarynka, nektarynka, ananas w plastrach z puszki. 

Wymagany minimalny wsad do kotła nie może być niższy niż 11,00 zł netto dla jednego 

mieszkańca w średnio na dekadę. Każdy posiłek podstawowy musi zawierać dostateczną 

ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw i owoców. Do obiadu musi być 

dostarczony kompot, do śniadania musi być dostarczona herbata lub kawa biała (zbożowa), 

do kolacji musi być dostarczona herbata.    

Projekt jadłospisu tygodniowego (zał. Nr 3) będzie przedstawiany do akceptacji 

Zamawiającemu najpóźniej tydzień przed datą, od której jadłospis będzie obowiązywał. 

Jadłospis musi być uzgodniony z Zamawiającym.  Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, 

zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i wywieszony na tablicy ogłoszeniowej. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w jadłospisie w sytuacji, kiedy są one spowodowane np. 

problemami z dostępnością produktów. W takiej sytuacji zmiana wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Jadłospis musi być opracowany w oparciu o odpowiednie normy 

żywieniowe, przepisy obowiązujące w tym zakresie w szczególności rozporządzenia Ministra 

Zdrowia, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku nie dostarczenia przez 

Wykonawcę jadłospisu w wyznaczonym terminie, Zamawiający przedstawi przygotowany 

jadłospis do realizacji, a Wykonawca ma obowiązek go zrealizować Ze względu na 

specyficzny charakter Zamawiającego a w szczególności podopiecznych Zamawiający 

preferuje w jadłospisie potrawy tradycyjnej kuchni polskiej, potrawy innych kuchni będą 



wprowadzane stopniowo po akceptacji Zamawiającego. Wykonawca ustalając jadłospis w 

okresach świątecznych musi przewidzieć dania tradycyjne, świąteczne z nieco bogatszym 

zestawem. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania potraw świątecznych według 

załączonego przez Zamawiającego jadłospisu.  Zamawiający dopuszcza stosowanie w 

jadłospisie dań typu potrawka, gulasz lub sos mięsno warzywny po wcześniejszym 

uzgodnieniu wprowadzenia powyższych potraw z Zamawiającym.   Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości wykonywania posiłków z półproduktów lub  gotowych potraw 

proszkowanych. 

Zamawianie ilości posiłków będzie się odbywało przez wyznaczonego przez 

Zamawiającego pracownika z wyprzedzeniem jednodniowym. Wszelkie zmiany w ilościach 

posiłków będą podawane telefonicznie i potwierdzane pisemnie za pomocą faxu lub poczty 

email do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.  Produkcja musi odbywać się z 

surowców świeżych, wysokiej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające do spożycia, 

z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych obowiązujących w miejscach 

zbiorowego żywienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli, 

oceny oferowanych posiłków pod kątem sprawdzenia ich gramatur, zalecanych norm 

żywieniowych oraz zgodności sporządzanych potraw z zaplanowanym jadłospisem, jakości 

wykorzystywanych surowców racji pokarmowych. Wszelkie koszty leczenia podopiecznych 

Zamawiającego, jakie powstaną wskutek zatrucia pokarmowego z winy Wykonawcy będą 

całkowicie obciążać Wykonawcę.  Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek 

żywnościowych, przechowywania ich przez 72 godziny i udostępnienia dla Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej. Dostarczanie posiłków musi się odbywać w odpowiednio przeznaczonych 

do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych, wykonanych z tworzyw zabezpieczających 

posiłki przed wylaniem i schłodzeniem np.: termosy na zupę i napoje itp. W zakres 

obowiązków Wykonawcy wchodzi transport pojemników wraz z żywnością, pojemników 

opróżnionych po wcześniejszym opłukaniu przez Zamawiającego, oraz odpadków pomiędzy 

środkiem transportowym a pomieszczeniem wyznaczonym do składowania przez 

Zamawiającego.  Wykonawca musi posiadać niezbędną ilość termosów i pojemników na 

dostarczane posiłki dla zapewnienia płynności dostaw do Zamawiającego. Zamawiający 

udostępni Wykonawcy pomieszczenie, do którego będą dostarczane posiłki.  Zamawiający 

we własnym zakresie będzie dystrybuował posiłki podopiecznym na własnej zastawie 



kuchennej. Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie zorganizować mycie i 

wyparzania brudnych termosów i pojemników transportowych oraz zabieranie resztek 

pokarmowych od Zamawiającego. Zabieranie pojemników i odpadków pokonsumpcyjnych 

musi odbywać się codziennie. Wykonawca przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu 

podpisania umowy) jest zobowiązany do przedstawienia kopii podpisanej umowy na odbiór i 

utylizację odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych oraz karty charakterystyki 

preparatów stosowanych do zmywania i dezynfekcji termosów i pojemników na posiłki.      

Zamawiający rozróżnia rodzaje diet (w załączeniu szczegółowy opis diet – załącznik nr 1): 

- dieta podstawowa normalna stanowi 46% całości zamówienia 

- dieta łatwostrawna stanowi  39% całości zamówienia 

- dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych (cukrzycowa)  

  Stanowi  13% całości zamówienia 

- dieta wysokobiałkowa stanowi 1% całości zamówienia 

- inne diety zlecone przez lekarza (eliminacyjna, bezglutenowa, bezmleczna)  

              1% całości zamówienia 

Temperatura dostarczanych posiłków powinna wynosić: 

1. gorące zupy minimum + 75oC 

2. gorące II dania minimum + 65oC 

3. gorące napoje minimum + 80oC 

4. surówki, sałatki, zimne przekąski poniżej +6oC. 

Pomiar temperatur będzie wykonywany każdorazowo przed wydaniem posiłku przez 

pracownika Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki pomiarów 

będą odnotowywane w karcie kontroli temperatury posiłków stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca musi przestrzegać procedur higienicznych dotyczących higieny rąk, środków 

transportu, urządzeń i sprzętu oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekujących 

dopuszczonych do stosowania w kontakcie z żywnością. Do Wykonawcy będzie należało 

prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków, potwierdzonych każdorazowo przez osoby 



wyznaczone przez Zamawiającego odbierające posiłki. Pracownicy Wykonawcy zajmujący się 

produkcją, transportem i dystrybucją posiłków do Zamawiającego zobowiązani są do 

zachowania czystego i schludnego wyglądu oraz posiadania aktualnego wpisu w książeczkach 

zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

 

Dostarczanie posiłków będzie się odbywać według ustalonego harmonogramu: 

- śniadanie łącznie z kolacją do godziny 6:45 dla wszystkich diet (Kanapki dla około około 40-

50 osób – dokładna ilość będzie podawana codziennie wg potrzeb Zamawiającego, odbiór 

brudnych opakowań i odpadów), 

- obiad do godziny 11:45 dla wszystkich diet (odbiór brudnych opakowań i odpadków), 

Wykonawca zobowiązany jest w zakresie realizacji umowy do: 

- wyeliminowania z użycia jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, miseczek, patyczków, 
słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich 
wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub 
biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN13432 
lub EN14995, 
- wykorzystywania materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu, 
- rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z 
poliolefinowanych tworzyw sztucznych 
zgodnie z Zarządzeniem nr 886/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2019r. 

w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw 

sztucznych. Nieprzestrzeganie niniejszych postanowień skutkować będzie odstąpieniem od umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

Powyższy zapis nie dotyczy przypadku wprowadzenia w Domu Pomocy Społecznej Chemik stanu 

kwarantanny. 

Uwaga:  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał bezpłatnie jedną porcję dodatkową dla 

diety podstawowej celem kontroli jakości.   

Wykonawca dostarczy codziennie 10l mleka 2% przegotowanego.  

W soboty i niedzielę oraz w dni świąteczne do śniadania należy dodać kaszę manną na 

mleku w ilości 15 litrów. 

W wypadku wprowadzenia w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” stanu kwarantanny 

Wykonawca będzie dostarczał posiłki w opakowaniach jednorazowych wg zaleceń i 

wskazówek Państwowej inspekcji sanitarnej. 

 



ŚWIĘTA WIELKANOCNE  

 

WIELKA  SOBOTA  -  ŚWIĘCONKA : 

Jajka [2szt.], kiełbasa, pieczywo 

 

       NIEDZIELA  WIELKANOCNA 

 

ŚNIADANIE:  Karkówka pieczone [50g] , jajko w majonezie ze szczypiorkiem, sałata,  

                        ogórek świeży, masło, pieczywo, kakao,  

OBIAD:   Barszcz biały z kiełbasą, filet z indyka pieczony , ziemniaki z koprem,  

                 Ogórek zielony z rzodkiewką śmietaną,  jarzyny gotowane., kompot ,porcja   

                 ciasta 

KOLACJA:  Polędwica sopocka [50g], sałatka jarzynowa, chrzan ćwikła, masło,  

                   pieczywo, herbata z cytryną ,banan 

         PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY 

 

ŚNIADANIE:  Polędwica sopocka [50g], ogórek konserwowy, masło, pieczywo, chrzan  

                        ćwikła, kakao, 

OBIAD:   Pomidorowa z makaronem,  kotlet schabowy, ziemniaki z koprem, ,sałata ze  

                śmietaną ,jarzyny gotowane, kompot, porcja ciasta 

            KOLACJA:  Szynka z pieca [50 g] ,sałata, papryka świeża, masło, pieczywo, herbata  z  

                               cytryną, pomarańcza 

 

BOŻE NARODZENIE  

WIGILIA 

ŚNIADANIE:  Zupa mleczna , ser biały /ser żółty, dżem, warzywo, pieczywo, herbata ,  

                        jabłko. 

WIECZERZA WIGILIJNA:  Barszcz czerwony czysty,  krokiety z kapustą i pieczarką, ryba  

                                             smażona ( Miruna), ziemniaki z koperkiem, kompot , śledź  

         w oleju, ryba (karp i miruna) w galarecie (ilość porcji do  

                                             uzgodnienia), sałatka jarzynowa, pieczywo, masło, herbata. 

   



PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT 

ŚNIADANIE:  Polędwica sopocka[50g] ,sałata, ogórek świeży ,pieczywo, masło,  kakao,  
                        mandarynka. 
OBIAD:   Zupa grzybowa  z makaronem, filet z indyka pieczony , ziemniaki z  
      koperkiem, surówka z kapusty pekińskiej, marchew  gotowana, porcja  
      ciasta, kompot. 
KOLACJA: Szynka babuni [50g], warzywo, masło, pieczywo, herbata z cytryną ,   
                    pomarańcza      

DRUGI  DZIEŃ  ŚWIĄT 

ŚNIADANIE:  Pasztet pieczony [50g], papryka świeża, chrzan, pieczywo, masło, kakao,  

                        mandarynka lub kiwi   

OBIAD: Zupa pomidorowa z makaronem, kotlet schabowy, ziemniaki z koperkiem,  

               sałata ze śmietaną, buraki gotowane, porcja ciasta, kompot. 

            KOLACJA:  Schab pieczony [50g] , pomidor, pieczywo, masło, herbata z cytryną, banan 

  Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu według potrzeb: 

- sól kuchenna 0,25 kg razy 11 , 

- wino musujące bezalkoholowe 750 ml w ilości 12 szt. 

- kiełbasa na grill  (porcje po 150g np. Brocka, Derbreczyńska, Śląska, Podwawelska + ketchup 

+ musztarda + pieczywo ) w ilości 200 porcji.  

- ciasto porcjowane (babka drożdżowa, babka piaskowa, ciasto drożdżowe z owocami, 

szarlotka, sernik, zebra, ciasto z owocami sezonowymi, ciasto kakaowe, ciasto czekoladowe, 

keks itp. w porcjach po 100 g  w ilości 400 szt. 

- mleko 2% przegotowane 10 l w ilości 457 razy 

Wykonawca poza zapewnieniem całodziennego wyżywienia dla mieszkańców raz na dwa 

miesiące, w ustalonym wcześniej terminie dostarczy ciasto na różnego rodzaju imprezy 

okolicznościowe. Typ oraz ilość (100 porcji po 100g) ciasta będzie wcześniej ustalana w 

formie pisemnej. Rodzaje preferowanego ciasta: babka drożdżowa, babka piaskowa, ciasto 

drożdżowe z owocami, szarlotka, sernik, zebra, ciasto z owocami sezonowymi, ciasto 

kakaowe, ciasto czekoladowe, keks. 

W/w ilości produktów należy potraktować jako maksymalne, Zamawiający będzie zamawiał 

według potrzeb. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną ilość zamówionych posiłków. 
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WYKAZ DIET STOSOWANYCH W DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ „CHEMIK” 

 

1. DIETA PODSTAWOWA (NORMALNA) 

2. DIETA ŁATWO STRAWNA 

3. DIETA Z OGRANICZENIEM WĘGLOWODANÓW ŁATWO 

PRZYSWAJALNYCH (CUKRZYCOWA) 

4. DIETA WYSOKOBIAŁKOWA 

5. INNE DIETY ZLECONE PRZEZ LEKARZA (ELIMINACYJNA, 

BEZGLUTENOWA, BEZMLECZNA) 

 

 

 

 

 



Ad. 1  

DIETA PODSTAWOWA 

Zastosowanie diety 

Dieta podstawowa zalecana jest mieszkańcom, którzy nie wymagają leczenia dietetycznego.  

Zadania diety i jej charakterystyka 

Dieta normalna zawiera wszystkie składniki pokarmowe w ilościach zalecanych w normach 

żywieniowych człowieka zdrowego. Może być modyfikowana i dostosowywana do 

zalecanych ograniczeń spożycia produktów żywnościowych lub potraw bądź technik 

przyrządzania pokarmów w poszczególnych jednostkach chorobowych. Modyfikacje diety 

normalnej dotyczą przede wszystkim zawartości poszczególnych składników odżywczych czy 

potraw, które zawierają nadmiar substancji resztkowych oraz tych, które pobudzają np. 

wydzielanie soków żołądkowych. Zwiększając lub zmniejszając ilości poszczególnych 

składników odżywczych w diecie normalnej, tworzy się jej modyfikację np. bogato- czy 

niskobiałkową, niskotłuszczową, niskokaloryczną. Zmiana konsystencji diety pozwala na 

otrzymanie diety płynnej, półpłynnej, papkowatej. 

Najczęściej stosowana dieta łatwo strawna jest modyfikacją diety normalnej. 

 

Wartość odżywcza diety: 

Energia – 2200 kcal 

Białko – 83g (15%) 

Tłuszcz – 62g (25%) 

Węglowodany – 330g (60%) 

 

 

 

 

 

 



Ad 2 

DIETA ŁATWO STRAWNA 

Zastosowanie diety 

Dieta łatwo strawna jest modyfikacją żywienia podstawowego. Najczęściej znajduje 

zastosowanie: 

 W schorzeniach układu trawiennego 

 Po różnych zabiegach chirurgicznych 

 W innych przypadkach chorobowych według ustaleń lekarza  

Z tej diety powinni korzystać ludzie starsi jak i młodzi 

Zadania diety i jej charakterystyka 

Dieta łatwo strawna, o ile nie ma dodatkowych wskazań dietetycznych, powinna dostarczać 

taką samą ilość energii i wszystkich składników odżywczych jak w prawidłowym żywieniu 

ludzi zdrowych. Różnica między żywieniem podstawowym /normalnym/ a żywieniem łatwo 

strawnym polega przede wszystkim na tym, że z żywienia łatwo strawnego wyklucza się 

produkty i potrawy trudno strawne, zawierające dużo błonnika, wzdymające, przesiąknięte 

tłuszczem, które pozostają długo w żołądku, a także ostre przyprawy. Aby nadać potrawie 

formę jak najbardziej łatwo strawną, poddaje się różnym technikom kulinarnym: gotowaniu, 

dokładnemu rozdrobnieniu, przecieraniu, pieczeniu w folii. Do zagęszczania zup i sosów 

stosuje się zawiesinę z mąki i mleka. Uwzględnia się 3 posiłki i przestrzega regularności w ich 

spożywaniu. 

Posiłki muszą oszczędzać narząd chory, jak żołądek, wątrobę, jelita i wpływać na poprawę 

stanu zdrowia mieszkańca. 

Wartość odżywcza diety: 

Energia – 2200 kcal 

Białko – 83g (15%) 

Tłuszcz – 62g (25%) 

Węglowodany – 330g (60%) 



Ad 3 

DIETA Z OGRANICZENIEM WĘGLOWODANÓW ŁATWO PRZYSWAJALNYCH 

(CUKRZYCOWA) 

Zastosowanie diety 

Dieta z ograniczeniem węglowodanów prostych przewidziana jest dla mieszkańców chorych 

na cukrzycę. 

 

Zadania diety i jej charakterystyka 

Zadaniem diety jest: 

 Uzyskanie jak najbardziej prawidłowego poziomu cukru we krwi, przy możliwie 

najmniejszych wahaniach w ciągu doby 

 Zapobieganiu powstawania kwasicy i śpiączki 

 Zapewnienie pożądanego stanu zdrowia, dobrego samopoczucia i normalnej 

aktywności 

Dieta dla chorych na cukrzycę powinna być jak najbardziej zbliżona do żywienia człowieka 

zdrowego. Zasadnicza modyfikacja polega na znacznym ograniczeniu cukrów prostych,  

a więc produktów i przetworów zawierających cukier. Ogranicza się również tłuszcze, 

natomiast zwiększa się nieco białko. Ze względu na występowanie dużych różnic w zdolności 

metabolizowania węglowodanów dieta powinna być ustalana indywidualnie. U osób nie 

stosujących insuliny dieta może być jedynym i wystarczającym środkiem leczniczym, u osób 

które otrzymują insulinę, dieta odgrywa rolę równorzędną z lekiem. Chorzy na cukrzycę nie 

mogą jednorazowo spożywać zbyt dużych ilości pożywienia, ani zbyt długo przebywać na 

czczo. Ilość posiłków w ciągu dnia powinna być jednakowa /5 – 6 posiłków/ i spożywana  

o stałych porach. 

DLA MIESZKAŃCÓW NA DIECIE CUKRZYCOWEJ WYKONAWCA CODZIENNIE DO ŚNIADANIA 

DOSTARCZY JOGURT/KEFIR W ILOŚCI 30 SZTUK (JOGURT 15 SZT/KEFIR 15 SZT) !! 

 

Wartość odżywcza diety: 

Energia – 2200 kcal 

Białko – 83g (15%) 

Tłuszcz – 62g (25%) 

Węglowodany – 330g (60%) 

 

 

 



Ad 4 

DIETA WYSOKOBIAŁKOWA 

Zastosowanie diety 

Dieta bogatobiałkowa ma zastosowanie w przypadku: 

 Wyniszczenia organizmu 

 Silnego oparzenia lub zranienia 

 Chorób gorączkowych 

 Marskości wątroby 

 W zespole nerczycowym 

 Nadczynności tarczycy 

 Przewlekłej niewydolności krążenia 

 Anemii 

 W stanach pooperacyjnych 

 W innych stanach chorobowych zalecanych przez lekarza 

 

Zadania diety i jej charakterystyka 

Dieta wysokobiałkowa jest modyfikacją diety łatwo strawnej i ma za zadanie: 

 Dostarczenie organizmowi zwiększonej ilości białka o wysokiej wartości odżywczej, 

przede wszystkim do celów anabolicznych takich jak: budowa i odbudowa komórek  

i tkanek ustroju, tworzenie białka ciał odpornościowych, enzymów, hormonów 

 W całodziennej racji pokarmowej 2/3 ogólnej ilości białka powinno stanowić białko 

zwierzęce 

Zaleca się spożywanie potraw gotowanych w wodzie, na parze, duszonych /bez obsmażania/, 

pieczonych w pergaminie lub folii. 

 

Wartość odżywcza diety: 

Energia – 2200 - 2500 kcal 

Białko – 83  -  94g (15%) 

Tłuszcz – 62   -  70g (25%) 

Węglowodany – 330  -  375g (60%) 

 

 

 

 

 



Ad. 5 

INNE DIETY ZLECONE PRZEZ LEKARZA (ELIMINACYJNA, BEZGLUTENOWA, BEZMLECZNA) 

Zastosowanie diety 

Diety eliminacyjne stosuje się w leczeniu chorób metabolicznych, których przykładem jest 

zespół złego wchłaniania. Do nich należą między innymi: dieta bezglutenowa, bezmleczna. 

Zadania diety i jej charakterystyka 

Dieta bezglutenowa polega na eliminacji z diety glutenu – białka zawartego w produktach 

zbożowych pochodzących z żyta, pszenicy, jęczmienia i  owsa, a więc w mące pszennej, 

żytniej, kaszy manny, jęczmiennej, płatkach owsianych. Dopuszcza się spożywanie mąki  

i kaszy kukurydzianej, mąki ziemniaczanej, ryżu, skrobi pszenicznej. Zupy i sosy podprawia się 

mąką ziemniaczaną. 

Dieta bezmleczna polega na eliminacji z diety mleka i jego przetworów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GRAMATURA DAŃ SERWOWANYCH W DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ „CHEMIK” 

DANIE 
PORCJA  

W GRAMACH 

Zupa, Zupa mleczna 400 
Kawa biała, herbata, kompot, kakao 250 

Budyń, kisiel,galaretka 190 
Margaryna miękka  10 

Ser twarogowy półtłusty 80 
Dżem  30 

Pieczywo, kajzerka 100 
Wędlina 45 

Wędlina (dodatek cukrzycowy) 25 
Pasztet pieczony 90 

Parówki (2 szt)/serdelek /kiełbasa  100 

Serek topiony 50 
Filet z piersi indyka 100 

Ser żółty 45 
Jajko  50 

Jajecznica 250 
Ryba po grecku 100 + 100 

Ziemniaki z wody 200 
Kotlet schabowy panierowany 100 

Kurczak w galarecie/Ryba  w 
galarecie/Jajka w galarecie 

100 

Kotlet mielony 100 
Kotlet rybny mielony 100 

Filet rybny panierowany 110 
Schab pieczony 80 

Śledź 100 



Sztuka mięsa wieprzowa 90 
Pieczeń wieprzowa 80 
Żeberka wieprzowe 120 

Pulpety drobiowe,  mieszane 100 

Potrawka z kurczaka  150 
Fasolka po bretońsku 165 

Udko z kurczaka  180 
Sznycel drobiowy panierowany 100 

Kurczak pierś gotowana 80 
Wątróbka drobiowa 100 

Bigos 300 

Leczo 150 
Naleśniki z serem 300 

Naleśniki/ krokiety 300 
Kaszanka na gorąco 100 

Pierogi leniwe, kopytka, śląskie 300 
Pierogi z mięsem, ruskie, serem, owocami 300 

Racuchy drożdżowe 300 
Placki ziemniaczane 300 

Kotlet z jajek 120 
Kotlety ziemniaczane 300 

Gołąbki z ryżem i mięsem 200 

Surówki  150 
Kasza gryczana, jęczmienna, pęczak 160 

Ryż  160 

Makaron  160 
Jarzynki gotowane z wody 150 

Ryba na parze 90 

Risotto z warzywami 300 
Makaron z serem i słoninką 380 
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KARTA KONTROLI TEMPERATURY ŻYWNOŚCI 

Miesiąc i rok …… 

TEMPERATURA  

UWAGI PODPIS DANIE 
ZUPA I ZUPA II MIĘSO I MIĘSO II 

ZUPA 
MLECZNA 

KAWA, 
HERBATA DATA 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         
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Jadłospis tygodniowy 

                                                  

z wyszczególnieniem gramatury i wartości kalorycznej poszczególnych posiłków. 

  

Poniedziałek 

śniadanie  ………………………………………………………………………………………..  

obiad …………………………………………………………………………………………….  

kolacja  …………………………………………………………………………………………. 

Wtorek 

śniadanie  ………………………………………………………………………………………..  

obiad …………………………………………………………………………………………….  

kolacja  …………………………………………………………………………………………. 

Środa 

śniadanie  ………………………………………………………………………………….……………..  

obiad ………………………………………………………………………………….………………….  

kolacja  …………………………………………………………………………….……………………. 

 

Czwartek 

śniadanie  ………………………………………………………………….……………………………..  

obiad ………………………………………………………………..…………………………………….  

kolacja  ……………………………………………………………..……………………………………. 

 

Piątek 

śniadanie  ………………………………………………………………………………………………..  

obiad …………………………………………………………….……………………………………….  

kolacja  ………………………………………………………..…………………………………………. 


