
 

 

 

Zapis żywieniowy jest jednym z najważniejszych aspektów w czasie układania 

indywidualnej diety, więc proszę o jego sumienne uzupełnienie! Bardzo istotne jest 

dokładne podanie wielkości spożywanych porcji  (w gramach lub w miarach 

domowym) oraz godziny, kiedy posiłek został zjedzony.  

 

 

 

DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY 

1. Uzupełnij go szczerze, sumiennie i jak najdokładniej – nie „wybielaj” swojego 

jadłospisu, nie koloryzuj. Zapisz czystą prawdę.  

2. Zapisz godziny spożycia wszystkich posiłków i przekąsek. 

3. Zanotuj wszystkie zjedzone posiłki, produkty, przekąski oraz wypite płyny. 

4. Zapisz wielkości spożytych porcji – w miarach domowych (np. garść 

orzechów, łyżka miodu, miseczka zupy, pół paczki żelków, szklanka soku 

jabłkowego, 1/5 paczki makaronu, 3 kromki chleba etc.) lub w gramach. 

5. Dokładnie opisz potrawy (np. Jeżeli chleb to jaki? Zwykły czy graham? Jeżeli 

wędlina to jaka? Drobiowa czy wieprzowa? Jeśli mleko to jakie? 3,2% czy 

0,5%? Jeżeli ryż to jaki? Biały, brązowy czy paraboliczny? Jeżeli makaron to 

jaki? Jasny czy pełnoziarnisty? – to wszystko ma znaczenie, więc notuj 

dokładnie). 

6. Zanotuj przynajmniej 1 dzień z tygodnia roboczego i 1 dzień z weekendu. 

7. Uzupełniony dzienniczek załącz w formularzu na stronie internetowej.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dzień w tygodniu: 

Godzina pobudki: 

Godzina posiłku / 

przekąski 

Skład posiłku 

(potrawy, produkty, 

przekąski, owoce itd.) 

Ilość produktu  

(miary domowe lub 

gramatura) 

Napoje i inne płyny + 

ich ilość 

    

Godzina zaśnięcia: 

 



 

 

Dzień w tygodniu: 

Godzina pobudki: 

Godzina posiłku / 

przekąski 

Skład posiłku 

(potrawy, produkty, 

przekąski, owoce itd.) 

Ilość produktu  

(miary domowe lub 

gramatura) 

Napoje i inne płyny + 

ich ilość 

    

Godzina zaśnięcia: 

 



 

 

Dzień w weekend: 

Godzina pobudki: 

Godzina posiłku / 

przekąski 

Skład posiłku 

(potrawy, produkty, 

przekąski, owoce itd.) 

Ilość produktu  

(miary domowe lub 

gramatura) 

Napoje i inne płyny + 

ich ilość 

    

Godzina zaśnięcia: 

 



 

 

Dzień w weekend: 

Godzina pobudki: 

Godzina posiłku / 

przekąski 

Skład posiłku 

(potrawy, produkty, 

przekąski, owoce itd.) 

Ilość produktu  

(miary domowe lub 

gramatura) 

Napoje i inne płyny + 

ich ilość 

    

Godzina zaśnięcia: 

 


