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Wprowadzenie  

Znajomość zasad układania jadłospisów 

oraz  metod  oceny  jadłospisów 

 ma ogromny wpływ na jakość 

spożywanej żywności i stan zdrowia 

organizmu ludzkiego.  

Właściwe planowanie wyżywienia 

umożliwia realizację trzech 

podstawowych zasad racjonalnego 

żywienia:  

• urozmaicanie potraw i posiłków 

oraz właściwy dobór produktów,  

• równoważenie  bilansu 

 energetycznego,  

• regularne i odpowiednio częste 

jedzenie.  

Cele te spełnia zbilansowana dieta, to znaczy taka, która dostarcza rozwijającym się 

organizmom zgodnie z wiekiem, płcią i aktywnością fizyczną, dostatecznej ilości energii 

i wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Zapotrzebowanie na energię i 

składniki odżywcze określają normy żywienia.  

    

1. Zasady układania jadłospisów  

Mianem jadłospisu określa się spis posiłków, potraw, napojów przeznaczonych do 

spożycia w danej jednostce czasu, najczęściej w ciągu jednego dnia.  

Żywienie indywidualne i zbiorowe wybranych grup ludności  

O racjonalnym żywieniu decyduje w dużej mierze wcześniej zaplanowany jadłospis, 

który zapewnia odpowiednią wartość energetyczną i odżywczą produktów, a także 

urozmaicenie i atrakcyjność sporządzanych potraw. Jadłospisy planowane w 

warunkach domowych powinny uwzględniać potrzeby indywidualne każdego członka 

rodziny. Planowanie jadłospisów ma miejsce w placówkach żywienia zbiorowego. 

Żywienie zbiorowe to inaczej żywienie pozadomowe większych grup ludności. 

Odbywa się ono w następujących zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego: 
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zakłady żywienia typu zamkniętego (szkoły, internaty, stołówki zakładowe) oraz 

zakłady żywienia typu otwartego (bary, restauracje, jadłodajnie).  

Żywienie zbiorowe wspomaga wiele pożądanych społecznie zadań, takich jak: 

racjonalizacja wyżywienia ludności i związane z tym korzystne skutki zdrowotne, 

oszczędność kosztów żywienia czy właściwe zagospodarowanie odpadów 

technologicznych. Zaleca się, aby dorośli spożywali co najmniej 3 posiłki dziennie. 

Dzieci, młodzież i chorzy powinni spożywać od 4 do 5 posiłków w ciągu dnia.  

Rodzina składa się przeważnie z kilku osób w różnym wieku i różnej płci, mających 

zróżnicowane potrzeby żywieniowe. Cechą żywienia w rodzinie powinien być wspólny 

jadłospis z możliwością dodatkowego pokrycia indywidualnych potrzeb 

poszczególnych członków rodziny. Chodzi głównie o prawidłowe zbilansowanie 

żywienia dla osób, które wymagają specjalnej troski (dzieci, osoby starsze). Żywienie 

indywidualne polega na dostosowaniu jadłospisu do potrzeb osób, które są np. na diecie 

lub maja inne żywieniowe jednostki chorobowe, jak np. celiakia itp.  

Układanie prawidłowych jadłospisów wymaga umiejętności wyboru najbardziej 

wartościowych odżywczo produktów, z uwzględnieniem możliwości ekonomicznych i 

dostępnego asortymentu artykułów żywnościowych. Jadłospis powinien być tak 

ułożony, aby zapewniać pokrycie zapotrzebowania na energię i wszystkie niezbędne 

składniki pokarmowe.  

Przy jego planowaniu należy uwzględnić: wiek, płeć, stan fizjologiczny, aktywność 

fizyczną oraz należną masę ciała osoby, dla której jest przeznaczony.  

    

Zasady planowania jadłospisów  

• Należy planować jadłospisy na dłuższy okres, co najmniej 7 dni, a najlepiej na 10, 

14, 21 dni. Pozwala to na uniknięcie powtarzania się potraw i na ekonomiczne 

gospodarowanie produktami.  

• Należy planować jadłospis w zależności od potrzeb organizmu. Jadłospis 

powinien być dostosowany do wieku, płci oraz stanu fizjologicznego organizmu.  

• Należy uwzględniać produkty z każdej grupy i wykorzystywać produkty 

sezonowe.  

• Należy planować 3–5 posiłków dziennie, dzieląc odpowiednio rację pokarmową. 

Posiłki powinny być spożywane w odstępach 3–4 godzinnych, najlepiej o stałych 

porach.   
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• Należy uwzględnić odpowiedni dobór smaków, barw, zapachów, konsystencji, 

stosując zasadę kontrastu. Posiłki powinny być wykonane różnymi technikami 

kulinarnymi. Różnorodność surowców, technik, barw, smaków i zapachów 

chroni przed monotonią pożywienia.  

• Jadłospis powinien być dostosowany do możliwości finansowych i technicznych. 

Należy wziąć w pod uwagę wyposażenie zakładu w sprzęt, urządzenia, liczbę 

pracowników, stawki żywieniowe.  

Najlepiej jest codziennie dostarczać organizmowi w odpowiednich ilościach 

wszystkiego, co jest niezbędne. Bywa jednak, że produkty i potrawy spożyte w danym 

dniu nie pokryją zapotrzebowania na wszystkie składniki. Należy wówczas zadbać o 

zwiększenie zawartości brakujących składników w diecie w następnych dniach. Dlatego 

też jadłospis powinien być planowany na dłuższy czas.  

Wcześniejsze ułożenie jadłospisu pomaga: lepiej przygotować się do zakupów, 

racjonalnie wykorzystywać produkty, właściwie organizować prace związane z 

wykonaniem zaplanowanych potraw oraz przygotowaniem posiłków, uniknąć błędów 

związanych ze zbyt częstym przygotowywaniem tych samych potraw czy niewłaściwym 

ich zestawieniem. Przy układaniu jadłospisu należy dbać o to, aby znalazły się w nim 

wszystkie produkty spożywcze w odpowiednich proporcjach. Przystępując do 

układania jadłospisu trzeba zaplanować, ile posiłków będzie spożywanych w ciągu dnia. 

Ilość i czas spożywania posiłków powinien być tak zaplanowany, aby przerwy między 

nimi nie przekraczały 3–4 godzin. Odpowiednia częstość spożywania posiłków jest 

szczególnie ważna w przypadku dzieci i młodzieży. Najlepiej, aby było to 3–5 posiłków 

dziennie. W miarę możliwości codziennie powinno się spożywać tyle samo posiłków, o 

zbliżonej porze dnia.  

Dobrze byłoby, gdyby posiłki spożywane każdego dnia o danej godzinie odpowiadały 

sobie pod względem wartości energetycznej i odżywczej. W dniach, kiedy nie jest 

możliwe przestrzeganie czasu spożywania posiłków, powinny być one tak zaplanowane, 

aby organizm otrzymał odpowiednią ilość energii i składników pokarmowych. W 

przypadku, kiedy codziennie spożywany jest obiad, podwieczorek i kolacja, w dniu, w 

którym nie ma możliwości spożycia podwieczorku, powinno się zjeść nieco bardziej 

obfity obiad i kolację. Należy jednak pamiętać, że zbyt obfite posiłki powodują 

przeciążenie układu pokarmowego i nie są wskazane, zwłaszcza, jeśli trzeba 

wykonywać czynności wymagające większej aktywności. Poza regularnością 

spożywania posiłków bardzo istotne jest ich urozmaicenie. Umożliwia ono dostarczenie 

organizmowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, a ponadto ma istotne 

znaczenie psychologiczne. Monotonna dieta zniechęca do spożywania posiłków i 

wpływa ujemnie na apetyt. Należy unikać powtarzania w ciągu dnia tych samych 
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głównych produktów i potraw, nawet najsmaczniejszych. Inaczej, po pewnym czasie 

zniknie już ochota na ich zjedzenie.   

W jadłospisie powinno się uwzględniać produkty z każdej grupy.   

10 zasad układania jadłospisów:  

1. Prawidłowo zaplanowany jadłospis powinien zawierać co najmniej 5 porcji 

produktów zbożowych, spośród których należy wybierać artykuły z tzw. grubego 

przemiału. Oprócz pieczywa pełnoziarnistego (ciemnego) poleca się: ryż 

pełnoziarnisty niełuskany (brązowy), makaron pełnoziarnisty, kaszę gryczaną i 

jęczmienną. Produkty te powinny być składnikiem większości posiłków. 

Produkty zbożowe są przede wszystkim głównym źródłem energii dla 

organizmu, są bogate w błonnik regulujący pracę jelit oraz zawierają wiele 

składników mineralnych i witamin.  

2. Bardzo ważne dla zdrowia jest uwzględnienie warzyw w każdym posiłku. 

Powinno się spożyć w ciągu dnia co najmniej 3–5 porcji warzyw. W diecie należy 

uwzględniać różnorodne warzywa (m.in. warzywa zielone, np. brokuły, szpinak; 

warzywa pomarańczowe, np. marchew, dynia). Warzywa dostarczają składników 

mineralnych i witamin oraz flawonoidów, a ponadto są źródłem błonnika.  

3. Dietę należy wzbogacać w owoce – świeże, mrożone i suszone oraz soki w ilości 

2–4 porcji dziennie. Owoce dostarczają składników mineralnych i witamin oraz 

flawonoidów, a ponadto są źródłem błonnika. Ze względu na to, że mleko i jego 

przetwory są najważniejszym źródłem wapnia, należy spożywać 2–4 porcje 

produktów mlecznych dziennie (mleko, jogurt, kefir, maślanka, chude sery), w 

zależności od wieku. Największe zapotrzebowanie na produkty z tej grupy mają: 

młodzież, kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią, osoby starsze. Spośród 

produktów mlecznych należy wybierać niskotłuszczowe.   

4. Produkty mięsne, ryby, nasiona roślin strączkowych są źródłem białka w diecie i 

powinny być spożywane w ilości 1–2 porcji dziennie. Mięso czerwone jest 

głównym źródłem żelaza i witaminy B12, jego spożycie pomaga więc w 

zapobieganiu powstawania niedokrwistości. Jednak preferowane, tłuste gatunki 

mięsa czerwonego powinny być zastępowane mięsem białym (drób i ryby). 

Najlepiej, jeśli mięso jest gotowane lub pieczone. Ryby morskie (jak makrela, 

śledź, sardynka) należy spożywać co najmniej dwa razy w tygodniu ze względu 

na zawarte w niech korzystne dla zdrowia wielonienasycone kwasy tłuszczowe z 

grupy omega-3. Nasiona roślin strączkowych są również dobrym źródłem białka 

i zawierają wiele cennych dla zdrowia składników.  

5. Większość tłuszczu w diecie powinna pochodzić z ryb, orzechów i tłuszczów 

roślinnych. Konieczne jest ograniczanie tłuszczów stałych zwierzęcych jak masło 
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i smalec. Tłuszcze powinny stanowić jedynie dodatek do potraw; zalecane są 

oleje roślinne, oliwa z oliwek i miękkie margaryny. Ze wszystkich grup 

produktów należy wybierać te, które są chude.  

6. Należy ograniczać słodycze ze względu na to, że cukier nie dostarcza żadnych 

witamin i składników mineralnych, a jego nadmiar prowadzi do odkładania 

tkanki tłuszczowej. Cukier i słodycze w diecie sprzyjają ponadto powstawaniu 

próchnicy.  

7. Zalecane jest ograniczanie spożycia soli kuchennej, czyli chlorku sodowego 

(NaCl) do 5g dziennie. Sól w potrawach należy zastępować aromatycznymi 

ziołami jak majeranek, bazylia, oregano, czosnek, tymianek itp.  

8. Należy unikać spożywania alkoholu. U osób pijących alkohol obserwuje się 

częstszą zapadalność na niektóre choroby, m.in. marskość wątroby, nowotwory, 

zapalenie trzustki. Alkohol podnosi również ciśnienie krwi.  

9. Należy dbać o urozmaicenie diety w produkty z różnych grup. Każda grupa 

produktów spożywczych jest źródłem innych, cennych dla zdrowia składników 

odżywczych.  

10. Należy brać pod uwagę wymagania techniczno-sanitarne. Prowadzi to do 

wyeliminowania ryzyka zatruć pokarmowych i zwiększa jakość zdrowotną 

żywności. Należy również dokonywać zmian zgodnie z tabelą zamiany 

produktów spożywczych w razie trudności z nabyciem określonych produktów.  
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Normy żywienia służą w praktyce do planowania 

jadłospisów. Pozwalają na możliwie najlepsze 

dostosowanie żywienia do potrzeb danego człowieka 

zarówno pod względem ilościowym, jak i 

jakościowym. Normy służą także do oceny sposobu 

żywienia. Norma żywieniowa jest to teoretycznie 

ustalone zapotrzebowanie na składniki odżywcze 

powiększone o margines bezpieczeństwa.   

Stosowanych jest kilka rodzajów norm żywienia:  

1. Normy minimalne – minimalne dopuszczalne 

spożycie – najmniejsza ilość danego składnika 

odżywczego, wystarczająca do utrzymania w 

stanie równowagi wszystkich przemian 

ustrojowych oraz zabezpieczająca przed 

wystąpieniem niedoborów żywieniowych.  

2. Normy optymalne – określają takie ilości 

poszczególnych składników odżywczych, 

które zapewniają nie tylko równowagę przemian ustrojowych, ale także 

odpowiedni wzrost i rozwój organizmu oraz jego odnowę i optymalny stan 

zdrowia.  

3. Normy zalecane – określają ilość składników odżywczych, które wystarczają dla 

zaspokojenia zapotrzebowania u co najmniej 90–95% osobników zdrowych. W 

normach tych uwzględniony jest margines bezpieczeństwa  

Uporządkowanie produktów spożywczych odpowiednio do ich składu, podobieństwa 

wartości odżywczej, pochodzenia (roślinnego, zwierzęcego) czy stopnia przetworzenia 

umożliwiło stworzenie takich grup, które ułatwiają zestawianie produktów w potrawy 

i posiłki oraz planowanie żywienia i dokonywanie jego oceny. Głównym kryterium 

podziału był skład produktu i jego znaczenie w żywieniu. Najczęściej stosowanym 

podziałem produktów spożywczych w celu racjonalnego planowania jadłospisów jest 

podział na 12 grup: 1. Produkty zbożowe, 2. Mleko i produkty mleczne, 3. Jaja, 4. Mięso i 

przetwory mięsne, ryby, 5. Masło i śmietana, 6. Tłuszcze inne, 7. Ziemniaki, 8. Warzywa 

i owoce bogate w witaminę C, 9. Warzywa i owoce bogate w karoten, 10. Warzywa i 

owoce inne, 11. Strączkowe suche, 12. Cukier i słodycze. Prostszym jest podział 

produktów spożywczych na 5 grup. Ułatwić on może dalsze planowanie żywienia. Zaleca 

się, aby każdy z posiłków w ciągu dnia zawierał co najmniej jeden produkt z każdej 

grupy.  
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W przypadku produktów spożywanych rzadziej, jak na przykład rośliny strączkowe, 

nasiona, orzechy, należy je włączać do jadłospisu co kilka dni, lecz w odpowiednio 

zwiększonych ilościach. Ważne jest wykorzystanie produktów sezonowych. Dotyczy to 

przede wszystkim świeżych owoców i niektórych warzyw. W sezonie, w którym 

produkty te występują, można je włączać do jadłospisu nieco częściej, starając się 

urozmaicić sposób ich podania. Należy dbać nie tylko o urozmaicenie pod względem 

doboru produktów, lecz także sposobu ich przyrządzania. Ten sam produkt zjadany jest 

chętniej, kiedy za każdym razem jest inaczej przygotowany, podany w innym zestawie 

czy z innymi dodatkami. Dbając o urozmaicenie technik przyrządzania potraw, nie 

można jednak zapominać, które sposoby obróbki kulinarnej są bardziej preferowane. 

Dlatego częściej w planowanym jadłospisie powinno się uwzględniać m.in. więcej 

potraw gotowanych lub pieczonych w folii niż smażonych. Należy również częściej 

przygotowywać surówki warzywne, a rzadziej poddawać warzywa obróbce termicznej.  

Planując potrawy wchodzące w skład posiłku, należy uwzględniać ich smak, który 

również powinien być zróżnicowany. Na przykład: po kwaśnej zupie nie powinno się 

podawać kwaśnych produktów na drugie danie, które w tym przypadku powinno mieć 

raczej smak obojętny. Należy również zwracać uwagę na odpowiedni dobór barw 

produktów i potraw, z których składa się posiłek. Stwierdzono, że odpowiednio 

zestawiony pod względem kolorystycznym posiłek może zawierać wszystkie potrzebne 

składniki odżywcze. Kolorowe, przyciągające wzrok potrawy pobudzają apetyt, co jest 

istotne zwłaszcza w przypadku dzieci.  

Ogólne zalecenia żywieniowe dla osób w starszym wieku  

1. Codzienna dieta powinna być jak najbardziej urozmaicona i składać się z 

produktów należących do wszystkich grup żywności.   

2. Należy zwiększyć spożycie chudych przetworów mlecznych, pełnoziarnistych 

produktów zbożowych, warzyw, owoców i ryb morskich.  

3. Niezbędna ilość napojów to przynajmniej 8 szklanek dziennie.  

4. Należy ograniczyć spożycie cukru i słodyczy, tłuszczów pochodzenia zwierzęcego 

oraz soli kuchennej (poniżej 5 g/d).  

5. Należy wykluczyć potrawy ciężkostrawne, ograniczyć smażenie na rzecz 

gotowania, duszenia i pieczenia bez dodatku tłuszczu.  

6. Konsystencja potraw powinna być dostosowana do stanu zdrowia (w tym 

uzębienia), a wygląd i zapach powinny zachęcać do jedzenia.  
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Tabela 6.1. Procentowy rozkład wartości energetycznej całodziennej racji pokarmowej 
osoby dorosłej  

Nazwa posiłku  

Liczba po siłków  

4  
5  

I śniadanie  25–30%  25–30%  

II śniadanie  5–10%  5–10%  

Obiad  35–40%  35–40%  

Podwieczorek  -------  5–10%  

Kolacja  25–30%  15–20%  

Źródło: Jarosz 2012, s. 155  

Charakterystyka posiłków  

Śniadanie – jako pierwszy posiłek po przerwie nocnej powinien dostarczać wszystkich 

składników odżywczych oraz powinien być urozmaicony. W jego skład wchodzą 

produkty mleczne, pieczywo, produkty białkowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, 

świeże warzywa i owoce, soki warzywne i owocowe.  

II Śniadanie – jest szczególnie ważne w żywieniu dzieci i młodzieży oraz osób 

pracujących fizycznie. Powinno składać się z pieczywa z dodatkiem białkowym, 

owoców, warzyw.  

Obiad – jest głównym posiłkiem w ciągu dnia. Zwykle składa się z 2–3 dań, tradycyjnie 

jest to zupa, drugie danie i deser. Ważne jest, aby występował w nim produkt białkowy 

pochodzenia zwierzęcego, warzywa gotowane i surowe oraz owoce. Potrawy powinny 

być urozmaicone kolorystycznie i smakowo. Deser na zakończenie obiadu daje uczucie 

sytości i uzupełnia jego wartość energetyczną.  

Podwieczorek – jest posiłkiem uzupełniającym, zbliżonym do II śniadania. Może 

zawierać napoje mleczne, owoce, warzywa, soki, ciasta, desery.  
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Kolacja – powinna być posiłkiem lekkostrawnym, niezbyt obfitym, spożytym co 

najmniej na dwie godziny przed snem. Powinna zawierać produkt białkowy, warzywa, 

owoce. Nie zaleca się podawania potraw ciężkostrawnych i wzdymających.  

Planując jadłospis, należy uwzględnić w nim te produkty i potrawy, które dana osoba, 

bądź grupa osób, lubi i chętnie spożywa. W skład jadłospisu powinny wchodzić przede 

wszystkim potrawy i produkty zalecane. Jeśli jednak niektóre z nich nie są lubiane, nie 

ma sensu ich włączać do jadłospisu, gdyż mogą być później niezjedzone i posiłek nie 

pokryje w pełni zapotrzebowania organizmu.   

Produkty i potrawy należy dobierać, mając na uwadze także ich pracochłonność. Kiedy 

przygotowanie jednej z potraw jest bardzo pracochłonne i zajmuje dużo czasu, to lepiej 

tak dobrać inne potrawy, aby ich wykonanie było proste i szybkie. Jeśli w danym dniu 

nie ma wiele czasu na przygotowanie posiłków, w jadłospisie powinno się uwzględnić 

potrawy mniej pracochłonne. Należy ponadto wziąć pod uwagę, gdzie dany posiłek 

będzie spożywany. Posiłki przygotowywane na wynos, na przykład do szkoły, powinny 

składać się z takich produktów i potraw, które będzie łatwo zabrać ze sobą i zjeść na 

miejscu, i które, od momentu przygotowania do spożycia, nie stracą swoich walorów 

żywieniowych i smakowych.  

Jeśli planuje się skorzystanie z posiłku w stołówce, barze czy restauracji, można to 

również uwzględnić przy planowaniu jadłospisu. Posiłek ten powinien być spożyty w 

porze zapewniającej zachowanie odpowiednich przerw między posiłkami. Nie powinien 

być to posiłek dodatkowy, powodujący, że ilość energii w całodziennej diecie przekroczy 

zapotrzebowanie organizmu. Jeżeli jest taka możliwość, warto wybrać dania, które 

urozmaicą dietę, inne od spożywanych w poprzednich dniach i ewentualnie 

zaplanowanych na kolejne. Planując jadłospis, trzeba wziąć pod uwagę także możliwości 

ekonomiczne. Dobrze jest wstępnie oszacować koszt ułożonego jadłospisu. Jeśli trzeba 

ograniczać wydatki, wówczas produkty droższe należy zastąpić tańszymi, ale o 

podobnej wartości odżywczej. Nie zawsze zresztą produkty droższe są bardziej 

polecane. Kiedy planuje się jadłospis z wyprzedzeniem, można wybrać się na zakupy do 

miejsca, gdzie potrzebne produkty są tańsze i w ten sposób zmniejszyć wydatki.  

I śniadanie  

I śniadanie jako pierwszy posiłek dnia powinno obowiązkowo zawierać:  

• mleko podane w formie zupy mlecznej z dodatkiem węglowodanowym w postaci 

produktów zbożowych (np. kaszy, płatków, ryżu), względnie napoju mlecznego 

(kakao, bawarki, kawy z mlekiem, kefiru, jogurtu, koktajlu); ze względu na zwykle 
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zbyt małe spożycie mleka i produktów zbożowych wskazane jest podawać na 

śniadania zupy mleczne;  

• kanapki z urozmaiconego asortymentowo pieczywa z dodatkiem tłuszczu (np. 

masłem, dobrą margaryną) i dodatkiem produktów wysokobiałkowych 

pochodzenia zwierzęcego (np. twarogu, sera podpuszczkowego, jaj, wędliny, 

ryby) oraz warzywno-owocowych (np. rzodkiewki, pomidorów, papryki, 

ogórków, liści cykorii, sałaty, kapusty, natki pietruszki, selera, jabłka i śliwek);  
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napój.  

Zaleca się, aby warzywa, które stanowią bogate źródło witamin i składników 

mineralnych, były składnikiem każdego posiłku w ciągu dnia, ponieważ organizm 

człowieka nie potrafi magazynować niektórych substancji odżywczych. W celu 

optymalnego ich wykorzystania, najkorzystniej jest spożywać niewielkie ilości warzyw 

wielokrotnie w ciągu dnia. Dzięki temu organizm przez cały dzień może korzystać z 

zawartych w nich cennych składników odżywczych. Ponadto spożywanie warzyw 

urozmaica posiłki i wpływa na zwiększenie apetytu. Zaleca się, aby warzywa, które 

stanowią bogate źródło witamin i składników mineralnych, były składnikiem każdego 

posiłku w ciągu dnia, ponieważ organizm człowieka nie potrafi magazynować 

niektórych substancji odżywczych. W celu optymalnego ich wykorzystania, 

najkorzystniej jest spożywać niewielkie ilości warzyw wielokrotnie w ciągu dnia. Dzięki 

temu organizm przez cały dzień może korzystać z zawartych w nich cennych składników 

odżywczych. Ponadto spożywanie warzyw urozmaica posiłki i wpływa na zwiększenie 

apetytu.  

Jadłospisy w zakładach żywienia otwartego  

Równowaga w menu to nic innego jak zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy 

różnymi daniami. Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla osób zajmujących się 

gastronomią jest ustalenie, które elementy są ważne dla klientów, a następnie 

znalezienie właściwej równowagi pomiędzy tymi elementami. W broszurze znanej firmy 

gastronomicznej zostały przedstawione elementy, które należy wziąć pod uwagę, aby 

odnaleźć właściwą równowagę pomiędzy potrawami. Aby w menu zapanowała 

równowaga, konieczne jest znalezienie odpowiednich proporcji pomiędzy różnymi 

pozycjami – potrawami zdrowymi i mniej zdrowymi, mięsem i rybą, daniami 

dochodowymi i mniej dochodowymi, białkami i produktami skrobiowymi, potrawami 

słodkimi i słonymi itd.  

Równowaga w menu ma zasadniczy wpływ na działalność lokalu gastronomicznego z 

wielu powodów. To istota działalności gastronomicznej, leżąca u podstaw całej 

osobowości lokalu. To również jeden z najbardziej czytelnych komunikatów, jaki jest 

kierowany do gości.  

    
Tabela 6.2. Równowaga w menu  

Jeżeli w menu panuje równowaga, to 

goście:  

Jeżeli w ofercie kulinarnej lokalu brakuje 

równowagi, to goście:  



  

  

  

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania  kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie ”   
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

Zasady planowania żywienia   

13   

  na pewno ją zauważą, nawet 

nie uświadamiając sobie do 

końca, co im się właściwie  

spodobało;  

  są zdezorientowani, czytając menu;  

  zauważą, że oferta jest zwięzła 

i przejrzysta, a przy tym 
pozostawia im szeroki, ale nie 

przytłaczająco duży wybór;  

  przestają odwiedzać ponownie lokal, 

brakuje też nowych gości;  

  łatwiej wyszukają w ofercie to, 

na co mają ochotę – w zasadzie 

znajdą kilka pozycji, które 

chcieliby zamówić, a każdą z 
nich w cenie, jaką są gotowi 

zapłacić;  

  mają problem z wyborem dania, na 

które mieliby ochotę, z przedziału 

cenowego, jaki są gotowi 
zaakceptować;  

  przekonają się, że dania są co 

najmniej tak smaczne, jak się 

spodziewali, a być może nawet 

lepsze.  

  będą bez wątpienia rozczarowani – 

nie dlatego, że jedzenie jest 

niesmaczne, wręcz przeciwnie – po 

prostu nie dostali tego, na co mieli 
ochotę.  

Źródło: opracowanie własne autora   

Menu należy modyfikować pod kątem równowagi za każdym razem, gdy dokonuje się w 

nim jakichkolwiek zmian. Upewnienie się, że w karcie dań panuje równowaga zgodna z 

określonymi kryteriami, ma niezwykle istotne znaczenie dla działalności lokalu 

gastronomicznego. Rynek nieustannie się zmienia i rozwija, a lokal gastronomiczny 

musi za nim nadążać.  

Aby zapewnić właściwą równowagę swojej oferty kulinarnej, trzeba dobrze zrozumieć, 

co dokładnie wymaga odpowiedniego zbilansowania. Chodzi o to, jakie elementy należy 

przeanalizować, gdy wiadomo już, na jakim rynku działa dany lokal, do jakich gości 

kieruje swoją ofertę i jakie są ich potrzeby. Dzięki takiej analizie może powstać idealnie 

wyważona i przemyślana oferta kulinarna. Sześć elementów, pomiędzy którymi 

powinna panować idealna równowaga, to:  

wielkość,  

• sezonowość,  

• proporcje,  
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• zdrowe potrawy,  

• cena,  

• szczegóły potrawy.  

Karta dań, zwana także kartą menu, jest jadłospisem zakładów gastronomicznych 

otwartych, do których należą restauracje, bary, bistro, kawiarnie. Karta dań może być 

zwyczajna (codzienna) lub przygotowana na specjalne okazje (okolicznościowa). Układ 

karty odpowiada kolejności spożywania potraw.   

Klasyczna karta menu zawiera:   

• nazwę i kategorię zakładu gastronomicznego,   

• godziny otwarcia,   

• dania polecane przez szefa kuchni,   spis dań wg ustalonej kolejności.  

1. Zakąski zimne – w następującej kolejności:   

• kawior, śledzie, skorupiaki,   

• ryby wędzone, ryby faszerowane, ryby w galarecie   

• ryby marynowane, ryby konserwowe,   

• zakąski mięsne,   

• zakąski z drobiu,   

• zakąski z dziczyzny i dzikiego ptactwa,   

• zakąski jarskie, z jaj, sałatki,   pieczywo, masło.  

2. Dania zimne – w następującej kolejności:  

• rybne,   

• półmisek szwedzki, mięsne,   

• z drobiu,   

• z dziczyzny,   

• jarskie,   

• półmisek zimnych mięs,   półmisek firmowy.   

3. Zakąski gorące – w następującej kolejności:   
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tosty i grzanki,   

• koktajlowe i w kamionkach.   

4. Zupy – w następującej kolejności:   

• czyste,   

• zabielone,   kremy.   

5. Dania z ryb – w następującej kolejności:   

• gotowane,  

• smażone,   

• z rusztu (ryby z rusztu mogą być w dziale „dania z rusztu”).   

6. Dania główne – w następującej kolejności:   

• cielęcina,   

• wołowina,   

• wieprzowina,   

• baranina,   

• drób,   

• dziczyzna,   

• dzikie ptactwo,   

• dania wegetariańskie,   jarskie – z jaj – mączne.  

  

7. Dodatki:   

• surówki, sałatki,  

• marynaty,  

• sosy zimne,  

• jarzyny gotowane,  

• ziemniaki: gotowane purée, smażone.  

  

8. Sery: minimum 5 rodzajów.  

9. Desery:   

• zimne,   

• gorące,   

mrożone.   
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10. Napoje:   

• gorące,   zimne,   piwo.   

Napoje alkoholowe typu wina i wódki powinny być zebrane w oddzielnej karcie.   

Układ karty win i wódek   

• Wina  

• Szampany  

• Wina musujące  

• Wina naturalne  

• Wina południowe (wzmocnione)   

• Aperitify i Wermuty  

• Piwa  

• Wódki  

• Wódki czyste  

• Wódki gatunkowe  

• Whisky & Whiskey  

• Koniaki  

• Armaniaki  

• Brandy Rumy Likiery  

• Napoje mieszane  

• Napoje mieszane zimne  

• Napoje mieszane gorące  

• Napoje mieszane bezalkoholowe  

• Napoje bezalkoholowe  

• Napoje zimne  

• Napoje gorące  

W niektórych zakładach gastronomicznych stosuje się także karty:   

• śniadaniowe – zawierają one zestawy śniadaniowe, ofertę dodatkowych potraw;  

• mała karta dań – ułożona według klasycznego układu, ale oferująca mniejszy 

wybór potraw;  

specjalne – do których należy „karta dnia” z zestawem dań proponowanych w 

danym dniu, karty dań dla dzieci, wegetarian, gości weselnych.   

Układając jadłospis (menu) na przyjęcie okolicznościowe, należy uwzględnić: rodzaj 

przyjęcia (bankiet zasiadany, bankiet angielski – na stojąco), okazję z powodu której jest 
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organizowane, wiek i upodobania gości, czas trwania przyjęcia, liczbę uczestników, 

koszty oraz możliwości lokalowe.   

Układając menu na przyjęcia okolicznościowe oraz karty dań w zakładach 

gastronomicznych, często wprowadza się do jadłospisów potrawy polskich kuchni 

regionalnych.   

Oto przykładowe dania kuchni regionalnych:   

Potrawy regionu podhalańskie: kwaśnica, baranina duszona z jarzynami, schab po 

góralsku, krokiety z oscypkiem, małdrzyki, prażucha, kluski scykane.  

Potrawy regionu śląskiego: śląskie 

jaskółcze gniazda, kluski śląskie, rolady z 

udźca wołowego, ziemniaki smażone z 

boczkiem.   

Potrawy regionu wielkopolskiego: zupa z 

ziemniaków zwana ślepe ryby, kaczka po 

poznańsku, pyzy drożdżowe (kluchy na 

łachu), rogale drożdżowe z masą 

migdałowo-orzechową.  

Potrawy regionu mazowieckiego: kotlety 

po kurpiowsku, zrazy kasztelańskie, 

żurek, racuszki po podlasku, zupa 

pomidorowa, kasza jaglana.  

Potrawy regionu pomorskiego: ryba po 

toruńsku, węgorz wędzony, kiszka kaszubska.  
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Tabela 6.3. Różnice w układaniu jadłospisów w zakładach otwartych i zamkniętych  

Zakłady typu zamkniętego  Zakłady typu otwartego  

• Planowanie jadłospisu na okres co 

najmniej 7–10 dni.  

• Komponowanie w jadłospisach 

produktów z każdej grupy.  

• Uwzględnianie różnych technik 

kulinarnych.  

• Odpowiednie dobieranie produktów 

pod względem barwy, smaku i zapachu.  

• Uwzględnianie w planowaniu pory 

roku.  

• Pamiętanie o rozkładzie posiłków w 

ciągu dnia.  

• Dostosowanie jadłospisu do 

zapotrzebowania energetycznego i 

niezbędnych składników odżywczych w 

zależności od wieku, płci, masy ciała 
oraz aktywności fizycznej.  

• Planowanie karty menu zgodnie z 

zapotrzebowaniem klienta.  

• Tworzenie w menu potraw z różnych 

grup produktów.  

• Uwzględnianie różnych technik 

kulinarnych.  

• Urozmaicanie karty menu według 

upodobań konsumentów.  

• Uwzględnianie sezonowości 

produktów.  

• Kontrolowanie  porcji  wydawanych 

potraw.  

  

  

Źródło: opracowanie własne autora  

    

2. Podstawowe metody oceny jadłospisów  

Ocena jadłospisów prowadzi do ustalenia, czy były one przygotowane zgodnie z 

obowiązującymi normami i pokryły zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze 

i energię. Przeprowadza się ocenę ilościową i jakościową. Najprostszą metodą oceny 

jakościowej jadłospisu jest ocena punktowa.  

Rysunek 6.1. Podstawowe metody oceny jadłospisów  
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Źródło: opracowanie własne autora   

Oceniając jadłospisy można ocenić sposób żywienia. Przeanalizowanie sposobu 

żywienia ma szersze znaczenie, zwłaszcza w przypadku żywienia zbiorowego, ponieważ 

pozwala wytyczyć tendencje w odżywianiu i w porę reagować na niekorzystne zjawiska.  

Sposób żywienia jest to całokształt zachowań człowieka dotyczących odżywiania. 

Zagadnienia te obejmują rodzaj i ilość spożywanej żywności oraz czas spożywania 

posiłków. Oceniać jadłospisy można w różnym przedziale czasowym – w ciągu jednego 

dnia, tygodnia, dekady lub miesiąca.  

Metody jakościowe  

Polegają na zbieraniu informacji o rodzaju spożywanej żywności, czasie spożywania 

posiłków, sposobach przygotowania potraw, upodobaniach i preferencjach 

konsumentów. Wśród metod jakościowych można wyróżnić metodę punktową i 

ankietową.  

    

Metoda punktowa polega na ocenie elementów, które są ważne z punktu widzenia 

prawidłowego żywienia. Prawidłowe rozłożenie w czasie posiłków oraz liczba posiłków 

jest dostosowana np. do wieku, rodzaju aktywności fizycznej. Ocenia się obecność 

ważnych z punktu widzenia żywieniowego składników odżywczych, np. białka 

zwierzęcego, produktów dostarczających witamin i składników mineralnych, błonnika.  
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Tabela 6.4. Jakościowa ocena punktowa dziennego jadłospisu (wg Zofii Bielińskiej)  

Lp.  Oceniane cechy  
Liczba przyznanych 

punktów  

    1  0  

1  Czy liczba posiłków jest dostosowana do wieku, 

aktywności fizycznej?  

Tak  Nie   

2  Czy przerwy między posiłkami są dostosowane do liczby 

posiłków?  

Tak   Nie  

3  Czy mleko lub przetwory mleczne są w:  

  

1–2 

posiłkach  

W  żad- 

nym  

4  Czy produkty dostarczające białka zwierzęcego (mięso, 

ryby, sery, jaja, mleko itp.) są w:  

3–4 

posiłkach  

1–2 lub 

żadnym  

5  Czy warzywa i owoce są w:  2–3 

posiłkach  

1 lub  

żadnym  

6  Czy surówka lub surowe owoce są przynamniej w 1 

posiłku?  

Tak  Nie   

7  Czy w jadłospisie jest ciemne pieczywo lub gruba kasza?  Tak  Nie   

Źródło: www.brpd.gov.pl/dobre_praktyki/zarzadzenie_nr_27-2011.pdf  

  
Tabela 6.5. Punktowa ocena jadłospisu wg Starzyńskiej  

Przedmiot oceny  

Liczba punktów  

Maksymal- 

nie  

Otrzymane  

1. Liczba posiłków w ciągu dnia zaplanowana a 
jadłospisie okresowym  

• 4 lub 5  

• 3  

• mniej  

  

  

5  

2  

0  

  

2. Liczba posiłków w ciągu okresu, w których 
występują produkty dostarczające białka 
zwierzęcego:  

• we wszystkich posiłkach podstawowych  

(śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja)  

• w 75% tych posiłków  

• rzadziej  

  

  

5  

  

2  

0  

  

http://www.brpd.gov.pl/dobre_praktyki/zarzadzenie_nr_27-2011.pdf
http://www.brpd.gov.pl/dobre_praktyki/zarzadzenie_nr_27-2011.pdf
http://www.brpd.gov.pl/dobre_praktyki/zarzadzenie_nr_27-2011.pdf
http://www.brpd.gov.pl/dobre_praktyki/zarzadzenie_nr_27-2011.pdf
http://www.brpd.gov.pl/dobre_praktyki/zarzadzenie_nr_27-2011.pdf
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3. Częstość podawania mleka lub serów:  

• codziennie co najmniej w 2 posiłkach  
• codziennie co najmniej w 1 posiłku i w 50% 

dni w 2 posiłkach  
• rzadziej  

  

5  

2  

  

0  

  

4. Częstość podawania warzyw lub owoców:  
codziennie co najmniej w 3 posiłkach  

 codziennie co najmniej w 2 posiłkach  

rzadziej  

  

5  

2  

0  

  

5. Częstotliwość podawania warzyw lub owoców w 
postaci surowej:  
• codziennie  

• w 75% dni  

• rzadziej  

  

  

5  

2  

0  

  

6. Częstość podawania razowego pieczywa, kasz i 
strączkowych suchych:  
• co najmniej 1 z wymienionych produktów 

jest podawany codziennie  
• w 75% dni występuje co najmniej 1 z 

wymienionych produktów  
• wymienione produkty występują rzadziej  

  

  

5  

  

2  

  

0  

  

  RAZEM    

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Czerwińska, Gulińska 2010  
Tabela 6.6. Skala ocen jadłospisu oraz uwagi  

Ogólna liczba uzyskanych 
punktów  

Ocena jadłospisu  Stwierdzone błędy  

30 punktów  Dobry  
Zasadniczych, większych 

błędów nie stwierdzono.  

21–27 punktów, ale w 

żadnym elemencie nie było 

oceny zerowej  

Dostateczny  

W jadłospisie są błędy, 

które można poprawić 

poprzez wprowadzenie 
pewnych zmian.  

12–21 punktów, ale w 

żadnym elemencie nie było 

oceny zerowej  

Zaledwie dostateczny  

W jadłospisie są większe 

błędy. Należy do niego 

wprowadzić poprawki.  
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Poniżej 12 punktów  Zły  

Nie nadaje się do 

poprawienia. Trzeba 
zaplanować nowy.  

Źródło: Gawęcki, Hryniewiecki 1994  

Metoda punktowa oceny jadłospisów wg oceny Bielińskiej  

Ilość posiłków w ciągu dnia dostosowana do potrzeb organizmu – dla dorosłych 4–5 

posiłków dziennie. Przerwy między posiłkami nie dłuższe niż 5 godzin. Produkty 

dostarczające białka zwierzęcego codziennie we wszystkich posiłkach podstawowych, 

tj. minimum 3. Mleko i produkty mleczne codziennie, co najmniej w 2 posiłkach. 

Warzywa i/lub owoce codziennie, co najmniej w 3. Warzywa i/lub owoce w postaci 

surowej codziennie, co najmniej w 1. Pieczywo razowe, kasze grubo ziarniste lub 

strączkowe codziennie, co najmniej w 1 posiłku.  

Metoda ankietowa polega na 

zadawaniu badanemu prostych pytań, 

które nie mogą sugerować odpowiedzi i 

zawierać elementów odpowiedzi. W ten 

sposób można badać zwyczaje i 

upodobania żywieniowe. Pytania mogą 

być ukierunkowane np. na 

wyodrębnienie osób spożywających 

duże ilości tłuszczu, cholesterolu, soli 

kuchennej. Nadmierne spożywanie tych 

składników ma istotny wpływ na 

zdrowie człowieka.  

Metody ilościowe polegają na zbieraniu informacji o ilości spożywanej żywności. Może 

to dotyczyć grupy ludności lub osób indywidualnych. Niektóre metody pozwalają 

również ocenić poziom wydatków na żywność. Wśród stosowanych metod można 

wyróżnić metodę inwentarzową, wagową, teoretyczną, analityczną, szacunkową.  

Metoda inwentarzowa polega na zapisywaniu całej zakupionej żywności i przeliczaniu 

spożycia na 1 osobę oraz zapisywaniu ilości resztek pozostawionych na talerzu. Metoda 

ta służy do oceny sposobu żywienia w rodzinie. Jeżeli badania prowadzone są rzetelnie, 

można uzyskać rzeczywisty obraz sposobu żywienia.  

Obliczenia wykonywane są następująco:  

ogólna masa produktów spożywczych  
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Średnie dzienne spożycie na 1 osobę =  
liczba danych dni · liczba osób żywionych  

Metoda wagowa polega na dokładnym ważeniu wszystkich produktów używanych do 

sporządzania potraw, posiłków oraz do ważenia resztek pozostałych na talerzach.  

Metoda teoretyczna polega na obliczaniu wartości energetycznej i odżywczej 

spożywanej żywności na podstawie Tabel składu i wartości odżywczej produktów 

spożywczych. Najwygodniej jest korzystać ze specjalnych programów komputerowych.  

Metoda analityczna polega na określeniu wartości energetycznej i odżywczej 

wybranych losowo próbek żywności na podstawie badań chemicznych.  

Metoda szacunkowa polega na porównaniu spożycia poszczególnych grup produktów 

z modelowymi racjami pokarmowymi. Odchylenia nie powinny być większe niż ±10%. 

Tę metodę stosują często organy czuwające nad prawidłową organizacją żywienia 

zbiorowego zamkniętego, np. w szkołach, przedszkolach, internatach.  

Tabela 6.7. Ocena jadłospisu dekadowego metodą szacunkową  

Grupy 
produktów  

Posiłki – zużycie produktów  Racja pokarmowa  

Śniadanie  

[g]  

II  

Śniadanie  

[g]  

Obiad  

[g]  

Kolacja 

[g]  

Modelowa  

[g]  

Różnica  

[g]  

Różnica 

[%]  

Produkty 

zbożowe  
              

Produkty 

mleczne  

              

Produkty  

………  

              

Źródło: Zin 2009  

Metody jakościowo-ilościowe stanowią połączenie metod ilościowych i jakościowych. 

Dają najbardziej pełny obraz sposobu żywienia. Metoda wywiadowcza polega na 

przeprowadzaniu wywiadów o ilości i rodzajach spożywanych pokarmów. Warunkiem 

rzetelnego przeprowadzenia badań jest odpowiednie przeszkolenie osób prowadzących 

wywiad. Ankieterzy posiłkują się odpowiednimi planszami, które ułatwiają określenie 

przez respondenta wielkości porcji. Metoda wywiadowcza może dotyczyć spożycia w 

ciągu ostatnich 24 lub 48 godzin, albo jest to wywiad obejmujący dłuższy okres i 

wówczas mówimy o historii żywienia. Na podstawie wywiadu można określić tendencje 
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w żywieniu i, jeżeli są niekorzystne, zapobiegać przez zastosowanie odpowiedniej 

oświaty żywieniowej.  

Metoda bieżącego notowania jest nazywana również raportem magazynowym. Polega 

na zapisywaniu wszystkich produktów używanych do sporządzania potraw. Daje to 

pełny obraz o rodzaju i ilości spożywanej żywności. Metodę tę często wykorzystuje się 

w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego.  

Wszystkie omówione metody mają swoje wady i zalety. Ważne jest, aby badani 

odpowiadali zgodnie ze stanem faktycznym swojego sposobu żywienia. Badania muszą 

być prowadzone przez dłuższy okres, aby wyniki można było uznać za reprezentatywne 

i można było wyciągać z nich wnioski.  
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