
Załącznik nr 1.5. do SIWZ

WYKAZ DIET DLA DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 1,5 ROKU ŻYCIA ORAZ 
WYKAZ DIET DLA DZIECI W WIEKU 0-1,5 ROKU ŻYCIA ORAZ 

CHARAKTERYSTYKA POSIŁKÓW

WYKAZ DIET - KUCHNIA CENTRALNA

1. Dieta podstawowa /dorośli/
Kcal  2200,  2600  w  tym  białko  15.5%,  tłuszcz  29,5%,  węglowodany  55%  (wartość  dotyczy  3
posiłków)
3- 4 posiłki dziennie, na śniadanie zupa mleczna

2. Dieta podstawowa małe dzieci /1-3 lat/
1300 kcal w tym 15,5% białka, tłuszcz 29.5%, węglowodany 55%
5 posiłków dziennie, na śniadanie zupa mleczna

3. Dieta podstawa /dzieci i młodzież 4-15 lat/
2300 kcal w tym 15,5%białka,tłuszcz 29.5%, węglowodany 55%
5 posiłków dziennie, na śniadanie zupa mleczna

4. Dieta płynna do stosowania przez zgłębnik /miksowana/
3-6 posiłków dziennie 1 posiłek ok 500 kcal w tym białko 16%, tłuszcz 34%, Węglowodany 50%

5. Dieta płynna według zleceń lekarza

6. Dieta papkowata
2000 kcal w tym 16% białka, 305 tłuszczu 54% węglowodanów (wartość dotyczy 3 posiłków), 
3-5 posiłków dziennie

7. Dieta kleikowa
1000 kcal, 220 g węglowodanów, 25g białka, w skład diety wchodzi 150g kasz, 150g sucharków oraz
gorzka herbata, 3-6 posiłków dziennie

8. Dieta łatwostrawna
Kcal  2200,  2600  w  tym  białko  15.5%,  tłuszcz  29,5%,  węglowodany  55%  (wartość  dotyczy  3
posiłków)
3- 4 posiłki dziennie, do śniadania zupa mleczna

9. Dieta łatwo strawna, mielona
Kcal 2200 w tym białko 15.5%, tłuszcz 29,5%, węglowodany 55% (wartość dotyczy 3 posiłków)
3- 4 posiłki dziennie, do śniadania i kolacji zupa mleczna

10. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu
3-  6 posiłków dziennie, 2200 kcal w tym 16.5% białka, 17%tłuszczu, 66,5% węglowodanów (wartość
dotyczy 3 posiłków)

11. Dieta łatwostrawna dla położnic 
2800 kcal w tym 95g białka, 90g tłuszczu, 400g węglowodanów, 1200 mg wapnia
5 posiłków dziennie, do śniadania zupa mleczna

12. Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych
3-4 posiłków dziennie 2000kcal w tym 15,5% białko, 27% tłuszczu, 57,5% węglowodanów, 
105 mg cholesterolu, NKT 15,0g, JNKT 23,3 g, WNKT 16,1 g  (wartość dotyczy 3 posiłków).



13. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie żołądkowe
2200 kcal w tym 16% białka, 31,5% tłuszczu, 52,5%węglowodanów
3-4 posiłków dziennie (wartość dotyczy 3 posiłków)

14. Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów
3-6 posiłków dziennie 2000 kcal w tym 15-20% białka, 30-35% tłuszczu, 45-50% węglowodanów
(wartość dotyczy 5 posiłków)
Dieta łatwostrawna z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów z ograniczeniem tłuszczu
2000 kcal w tym 20% białka, 20% tłuszczu oraz 60% węglowodanów (wartość dotyczy 5 posiłków),
3-6 posiłków dziennie.

15. Dieta ubogoengetyczna
1000 -  1800 kcal  w tym białko 20-25%, tłuszcz 30-35%, 45-50% węglowodany w zależności  od
zleceń lekarskich

16. Dieta łatwo strawna niskobiałkowa

Produkt /g/
20 g

białka
30 g

białka
40 g

białka
50 g

białka
60 g

białka

Pieczywo niskobiałkowe / bez soli /
Kasze / ryż /
Mąka ziemniaczana lub skrobiowa

250
50
30

300
50
30

300
50
30

300
50
30

300
50
30

Mleko i przetwory mleczne / 2 % tłuszczu/
Ser twarogowy tłusty

150
-

200
30

300
50

300
60

300
80

Jaja / żółtko / 10 10 10 20 20
Mięso bez kości / wołowina / 30 30 50 70 100
Masło 40 40 40 35 30
Oleje 30 30 30 25 25
Ziemniaki 100 150 150 200 200
Warzywa i owoce 400 500 500 500 500
Cukier, miód, dżemy 80 - 90 120 120 110 110
Zawartość kcal i składników pokarmowych
w produktach
kcal 2000 2400 2500 2500 2500
Białko ogółem / g / 20 30 40 50 60
Białko zwierzęce / g / 12,7 19,6 29,6 38,0 48,0
Tłuszcze  / g / 72 78 82,5 79,6 78,5
Węglowodany / g / 320 395 400 397 390
Sód / mg / 727 884 951 977 1007
Potas / mg / 1524 2003 2224 2524 2664
Wapń / mg / 406 541 680 707 726
Fosfor / mg / 485 627 796 927 1030

17. Oprócz  wyżej  wymienionych  diet  w szpitalu  stosuje  się  także  diety specjalne  zlecone  przez
Oddział, realizowane zgodnie z zleceniem lekarza.



W zależności  od  ilości  zaplanowanych  posiłków należy  rozłożyć  wartość  odżywczą  posiłków
według schematu dziennego:

Posiłki

Ilość posiłków w ciągu dnia
3 posiłki 4 posiłki 5 posiłków 6 posiłków

I śniadanie 35% 25% 25% 20%
II śniadanie % 10% 10% 10%
obiad 40% 40% 30% 30%
podwieczorek % % 15% 10%
kolacja 25% 25% 20% 20%
Posiłek nocny % % 10%

WYKAZ DIET DLA DZIECI W WIEKU 0-1,5 ROKU ŻYCIA

1. NAN 1
2. NAN 1 + kleik ryżowy
3. NAN 1 + kleik kukurydziany
4. NAN HA
5. NAN AR
6. NAN ACTIV 1
7. NAN ACTIV 2
8. Humana HN z probiotykiem
9. Bebilon 1 i 2
10. Bebilon Pronutra
11. Bebilon 1 i 2 + kleik ryżowy
12. Bebilon 1 i 2 + kleik kukurydziany
13. Bebilon  AR
14. Bebilon pepti DHA 1 i 2
15. Bebilon HA 1 i 2
16. Nutramigen 1 i 2
17. Nutramigen+ kleik ryżowy
18. Nutramigen Puramino
19. Neocate
20. Nan Pro 1 i 2
21. Bebiko 1 i 2
22. Bebiko 1 i 2 + kleik ryżowy
23. Bebiko 1 i 2 + kleik kukurydziany
24. Bebiko HA 1 i 2
25. Bebiko Pro 1 i 2
26. Isomil
27. Isomil + kleik ryżowy
28. Enfamil Premium 1 i 2
29. Enfamil AR
30. Enfamil HA Digest
31. Sinlac
32. Enfamil 0 Lac
33. Kleik ryżowy
34. Marchwianka
35. Herbata
36. Ryż na rosole + jarzyny+mięso
37. Ryż na rosole + jarzyny
38. Obiad: marchewka i ziemniaki puree, mięso mielone (kurczak, królik, cielęcina lub wołowina)
39. Posiłki gotowe (zupy, dania, desery) w słoiczkach firm: Gerber, HIPP, Bobovita w zależności od wieku
40. dziecka i potrzeb oddziału.
41. Inne mieszanki w zależności od potrzeb oddziału
42. Inne diet / posiłki w zależności od potrzeb oddziału



CHARAKTERYSTYKA POSIŁKÓW

1. Posiłki w chwili dostawy na Oddział powinny mieć temperaturę:
 zupa minimum 75º C ,
 drugie danie  minimum 65º C ,
 gorące napoje minimum 80º C,
 surówki, sałatki nie wyższą niż  10º C.
Wyżej  wymienioną  temperaturę  należy  utrzymać  przez  cały  czas  dystrybucji  posiłków  w
Oddziałach.

2. Na całodobowe wyżywienie dla diet składają się 3 posiłki główne: śniadanie, obiad, kolacja oraz 
II śniadanie, podwieczorek i posiłek nocny.

3. Jadłospis dekadowy pod względem doboru potraw powinien być tak zaplanowany aby:
 potrawy na obiad nie powtarzały się w ciągu jednej dekady oraz  miały prawidłowy dobór

kolorystyczny,
 były  przygotowane  z  uwzględnieniem  wszystkich  dozwolonych  technik  sporządzania

posiłków dla poszczególnych diet,
 uwzględniały  sezonowość  produktów  i  potraw  z  uwzględnieniem postów  i  świat  w  tym

tradycyjnych potraw i dodatków cukierniczych.
4. Obiad powinien składać się:

 z zupy, drugiego dania oraz kompotu
 kompot  - musi być przygotowany z owoców świeżych lub mrożonych. Nie dopuszcza się

użycia herbat owocowych, soków smakowych itp.
 na  obiad  co  najmniej  6  razy w dekadzie   należy dostarczyć:  porcję  mięsa  w postaci  nie

zmielonej,  nie krojonej (w jednym kawałku). W zakresie porcji  mięsa, o których mowa w
zdaniu poprzednim wymagane jest: 1 raz ryba (z wyjątkiem diety o kontrolowanej zawartości
kwasów tłuszczowych dla której należy zaplanować co najmniej 2 razy w dekadzie), 3 razy
mięso drobiowe (w tym 1 raz udko), 2 razy schab wieprzowy lub mięso wołowe (pieczeń,
bitka),

 dodatek  warzywny  na  obiad:  surówka  lub  jarzyna  (gotowana  lub  surowa),  a  dla  diety
cukrzycowej,  podstawowej  i  o  kontrolowanej  zawartości  kwasów  tłuszczowych  -  należy
dostarczyć surówkę i jarzyny gotowane).

5. Na śniadania i kolacje należy dostarczyć pieczywo (w tym bułki):  pszenne, pszenno - żytnie,
razowe - mąki z pełnego przemiału,  bezglutenowe  z uwzględnianiem zaleceń dietetycznych. W
zależności  od  zaleceń  dietetycznych:  na  diety podstawowe  -  pieczywo  mieszane,  na  diety z
ograniczeniem łatwoprzyswajalnych  węglowodanów oraz  o  kontrolowanej  zwartości  kwasów
tłuszczowych pieczywo z mąki z pełnego przemiału, na diety łatwostrawne – pieczywo pszenne.

6. Do śniadań i kolacji w zależności od zaleceń dietetycznych należy zaplanować:
 dodatki  do  pieczywa.  Pod  tym  pojęciem  Zamawiający  rozumie:  miód  (w  małych

jednorazowych  opakowaniach  dla  pacjentów),  ser  np.  (żółty,  topiony,  twarogowy,
homogenizowany), świeże wędliny wysokogatunkowe, jajka, dżemy owocowe i powidła (nie
stosuje się marmolady), pasty, galarety, pasztet domowy (przygotowywany przez Wykonwcę),
itp.  Twaróg  rozdrobniony  i  serek  homogenizowany,  pasty  należy  dostarczyć  (w  małych
opakowaniach jednostkowych).

 dodatek warzywny w ilości nie mniejszej niż 60g dla jednego pacjenta,
 zupy mleczne w ilości 400 ml na osobę,
 kawę zbożową, herbatę, kakao dla dzieci

7. Na drugie śniadanie  i podwieczorek należy dostarczyć:
 diety z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów : kanapkę z masłem i produktem

białkowym i warzywnym, jogurt naturalny, serek homo, owoce, surówkę, sałatkę warzywną,
kefir itp.



 dla dzieci: owoce sezonowe, jogurty owocowe, kisiel mleczny, kisiel owocowy z jabłkiem,
galaretki owocowe, biszkopty, drożdżówki, wafelki, batoniki, herbatniki itp.

8. Na posiłek nocny w zależności od diety należy dostarczyć - jogurt naturalny w opakowaniach
jednostkowych, kanapkę z pieczywa pszennego / ciemnego z masłem i produktem białkowym i
warzywnym.

9. Gramatura  gotowego  dnia  obiadowego  „porcja  na  talerzu”  (nie  dotyczy małych  dzieci,  diet:
niskobiałkowej, wysoko odżywczej):
- zupa w ilości nie mniejszej niż 400 ml,
- mięso gotowane (pieczone) o gramaturze nie mniejszej niż 90g ,
- mięso panierowane o gramaturze nie mniejszej niż 120g,
- potrawy z mięsa mielonego o gramaturze nie mniejszej niż 100g
- w zależności od zaleceń dietetycznych: jarzynę gotowaną w ilości nie mniejszej niż 200g,

surówkę w ilości nie mniejszej niż 200g, oraz surówkę oraz jarzynę gotowaną w ilości nie
mniejszej niż 100g + 100g (marchewka gotowana, bukiet jarzyn gotowanych pokrojonych w
kostkę - paseczki),

- dodatki węglowodanowe do obiadu np: ziemniaki, makaron itp., o gramaturze nie mniejszej
niż 250g.

10. Posiłki dla pacjentów w zależności od diety uwzględniać powinny :
a. do śniadania i do kolacji masło extra, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 82 %,
b. stosowanie  margaryny  miękkiej  lub  masła  roślinnego  dopuszczone  jest  tylko  w  diecie  o

kontrolowanej  zawartości  kwasów  tłuszczowych  dla  II  śniadania,  podwieczorku,  posiłku
nocnego - do kanapek. W innych przypadkach stosowanie margaryny uzgadniane być musi z
Inspektorem ds. Żywienia.

c. używanie jedynie mleka nieodtłuszczonego - nie mniej niż 3% tłuszczu
d. ryby świeże, mrożone lub wędzone. Zamawiający nie dopuszcza stosowania ryb pod postacią

paluszków rybnych, kostek itp. Gatunki ryb dopuszczone do użycia u Zamawiającego muszą
ustalone z Inspektorem ds. Żywienia

e. stosowanie jedynie wędlin wysokiej jakości, bez dodatku skrobi, soi, itp
f. warzywa i owoce sezonowe
g. stosowanie mrożonek warzywnych dopuszcza się tylko poza sezonem, ich dopuszczenie do

użycia u Zamawiającego musi być uzgadniane z Inspektorem ds. Żywienia
h. dodatki smakowe, np. ketchup, musztarda, majonez, chrzan, itp
i. jeśli diety wymagają innego dodatkowego posiłku niż wymienione, będzie on uwzględniony w

cenie odpowiedniego posiłku głównego dla diety.
11. Zamawiający nie dopuszcza stosowania: zup w proszku, jajek w proszku, pure ziemniaczanego, 

suszonego lub mrożonego mięsa, mortadeli, koncentratów białkowych, galarety wieprzowej, 
miodu sztucznego, produktów masłopodobnych, seropodobnych, suszu warzywnego i 
owocowego, stosowania do produkcji posiłków wzmacniaczy smaku – dopuszcza się tylko sól, 
cukier, pieprz i inne naturalne przyprawy.                 

12. Stosowanie w jadłospisie past, galarety, podrobów, itp.  wymaga uzgodnienia z Inspektorem ds. 
Żywienia.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji posiłków i poszerzenia zakresu diet w 
przypadkach uzasadnionych medycznie, stosownie do zleceń indywidualnych. Zmiany, 
o których mowa w poprzednim zdaniu nie stanowią podstawy do wystąpienia przez Wykonawcę 
o zwiększenie wynagrodzenia umownego.


