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DZIENNIK ŻYWIENIOWY 

 

Aby poznać Pani/ Pana sposób odżywiania oraz móc ocenić, czy dostarcza on wszystkich niezbędnych składników, 

proszę o wypełnianie przez kolejne 7 dni dzienniczka żywieniowego.  

Proszę zapisywać w nim: 

• pory posiłków 

• ich rodzaje: śniadanie/obiad/kolacja/przekąska 

• składniki posiłków np. chleb, masło, wędlina 

• ilości podane w orientacyjnych miarach domowych np. szklanka, kromka, plaster, łyżka 

• ilość i rodzaj wypijanych płynów (woda, herbata, kawa) 

• uwagi dotyczące posiłku np. wystąpienia po nim bólów brzucha, mdłości, biegunki 
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DZIEŃ 1 
Dzień tygodnia:…………………… Data:…………………. Godziny wykonywanej pracy zawodowej:……………………………… 

 

* w skali od 0-5, przy czym 5 oznacza bardzo silny głód, 4 silny głód, 3 głód, 2 lekki głód, 1 niedosyt, 0 brak głodu  

Godzina Posiłek Miejsce posiłku Skład posiłku Miara 
domowa/ 
gramatura 

Uwagi Głód* 
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Pozdrawiam i do zobaczenia, 

Dietetyk Kliniczny  

Helena Nikoniuk 

_____________________________________________________________________ 
Zalecenia dietetyczne/żywieniowe opracowane indywidualnie dla Pacjenta oraz wszelkie materiały udostępnione - całość  stanowi własność 

Helena Nikoniuk i  jest w łasnością intelektualną w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 
90, poz. 631). 

 Zakaz kopiowania oraz udostępniania treści i  receptur wszelkim osobom trzecim, w szczególności: trenerom personalnym, fi rmom cateringowym, 
jednostkom żywienia zbiorowego, pod rygorem roszczeń. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  


