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Lista
produktówrekomendowanychinierekomendowanychwstołówkach
przedszkolnychiszkolnych
Produktyrekomendowanewstołówkachprzedszkolnychiszkolnych
pieczywo: chleb, bułki, ciabatty, rogale, bardzodobreźródłołatwoprzyswajalnych
kajzerki,
domowewypiekicukiernicze
węglowodanów;najlepiejpełnoziarnisteżytnie,
pszenne,orkiszowe,równieżmieszane
pszenno-żytnie,razowe,zdodatkiemnasion,
ziareniotrąborazproduktybezglutenoweiz
tzw.mąkniechlebowych–np.kukurydzianej,
serwowanedodeserówidańgłównych,również
wpostacigrzanek
kasze

dodatekskrobiowydodańgłównych,zup,
zapiekanek,sałatek,pęczotto;zalecasię
wszystkierodzajekasz:jęczmienną(oddrobnej
popęczak),gryczanąpalonąiniepaloną,
jaglaną,amarantus,mannęorazkuskus

ryż i makarony – pełnoziarniste i z pszenicy jakododatekdozup,dańgłównych,
durum
zapiekanek,serwowanepodróżnymipostaciami
otręby
i
płatki

gryczane,jęczmienne,owsiane,podawanedo
śniadaniaideseróworazjakododatekdozup;
doskonalesprawdzająsięjakopanierkido
kotletów,posypkidopieczeniaorazdodatek
do
sałatek

produkty
zbożowe
wyżej
wymienione Szczegółowewytyczne:
(pieczywo, kasze, ryż i makarony, otręby -jednalubwięcejporcjiwśniadaniu,obiedzie
ipłatki)
orazkolacji,
-trzylubwięcejróżnychproduktówztej
kategoriiśrodkówspożywczychwposiłkach
obiadowychwtygodniu,
-niewięcejniżjednaporcjapotrawysmażonej
wtygodniu,
-powinnyzawieraćniewięcejniż10gtłuszczu
oraz15gcukróww100gproduktugotowego
dospożycia,
-produktyprzetworzonepowinnyzawierać
niskązawartośćsoli/sodu1.
mleko
i
produktymlecznepochodzenia
zwierzęcego
(np.jogurtnaturalny,kefir,
maślanka,
serykwasowe,sery
podpuszczkowedojrzewające,deseryna
bazie
mleka
i
jegoprzetworów)

dopicia,jakobazadoprzygotowaniainnych
napojów(np.bawarka,kakao,koktajle),
uzupełniająposiłki(daniaśniadaniowenp.płatki
namleku,dodatkidokanapek,zupisosów,
desery),sąźródłemłatwoprzyswajalnego
wapniaiwitamin,niezbędnychdorozwoju
dzieciimłodzieży
Szczegółowewytyczne:
-conajmniejdwieporcjemlekalubproduktów
mlecznychkażdegodniawżywieniu
przedszkolnymiprzynajmniejtrzyporcjew
żywieniucałodziennym,
-zawartośćcukruniepowinnaprzekraczać
10 g
na100mlproduktugotowego5b
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napoje
roślinnezastępującemleko:napój
sojowy,
ryżowy,owsiany,kukurydziany,
gryczany,
orzechowylubmigdałowy

-jakoalternatywamlekadladzieci
przebywającychnadietachspecjalnych(dieta
bezmleczna),eliminującychzprzyczyn
zdrowotnychlaktozęzeswojejdiety
-wzróżnicowanejdiecieniezbędnejdo
prawidłowegorozwojumłodychorganizmów
-jakoalternatywawdieciewegetariańskiej
Szczegółowewytyczne:
-zawartośćcukruniepowinnaprzekraczać
10 g
na100mlproduktugotowego5b,
-bezdodatkuinnychsubstancjisłodzących5a,
-zograniczonąilościąsodu/soli1

ryby:
szczególniepolecanemorskie
–
świeże
lub
mrożone

pieczoneigrillowane,wtejpostaci
wykorzystywanedoprzygotowaniapast
rybnych,serwowanewziołach,przyprawach
i
warzywachlubzichdodatkiem,jeżeli
panierowane,towotrębach,płatkach(np.
jęczmiennych),sezamie,razowejmące
Szczegółowewytyczne:
-porcjarybyserwowanaconajmniejrazw
tygodniu,przyczymniewięcejniżjednaporcja
potrawysmażonej(naolejurzepakowym)w
ciągutygodniaszkolnegoodponiedziałkudo
piątku,awżywieniu7-dniowymniewięcejniż
dwieporcjerybysmażonejwtygodniu,
-bezdodatkusoli,cukrówisubstancji
słodzących4,5.

mięsa
chude,drobiowe,wołowe

duszoneipieczone(bezobsmażania,
gotowane),jakododatekdozup,sosów,past
serowo-mięsnych;serwowanewpostaci
kotlecikówipulpetów(np.wsosie),jakodania
półmięsne,sporadyczniesmażone
Szczegółowewytyczne:
-porcjachudegomięsaspożywanaconajmniej
razdziennie,przyczymniewięcejniżjedna
porcjapotrawysmażonej(naoleju
rzepakowym)wciągutygodniaszkolnegood
poniedziałkudopiątku,awżywieniu7-dniowym
niewięcejniżdwieporcjemięsasmażonego
w
tygodniu

zupy,
kremy
iwywary

gotowanezdużejilościwarzyw,zdodatkiem
naturalnychziółiprzypraw4orazwarzyw–
np.
zcukinii,brokułów,kalafiora,marchwi,
ziemniaków,dyni,pomidorów,zielonego
groszku,poraiselera;sporządzanez
naturalnychskładnikówbezużycia
koncentratówspożywczych,pozakoncentratami
sporządzonymiznaturalnychskładników(jak
np.koncentratpomidorowy)
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owoce
i
warzywa,świeże,sezonowe
ilokalne
(w
okresiezimowymi
wczesnowiosennymdopuszczalnemrożone)
oraz
kiełki
i
suszoneowoce

jakobazadozup,sosów,deserów–serwowane
wpostacisurówek,sałatek,koktajli,jako
dodatekdosamodzielnieprzygotowywanego
kisieluiciast;
kiełki–donabiału,surówekisałatek,dekoracja
dozupidańgłównych,serwowanedośniadania
ikanapek
Szczegółowewytyczne:
-serwowanedokażdegoposiłkuwilościpięciu
porcjidziennie,zczegojednamożebyć
zastąpionaszklanką200mlsoku(w stosunku
nieprzekraczającymtrzechporcjiwarzywna
dwieporcjeowoców),
-jednalubwięcejporcjiwarzywiowoców
każdegodniawposiłkuobiadowym,
-trzylubwięcejporcjisurowychwarzyww
posiłkuobiadowymwtygodniu,
-trzylubwięcejróżnychrodzajówwarzywi
owocówwposiłkachobiadowychwtygodniu,
-bezdodatkucukróworazsubstancji
słodzących5,
-suszoneniepowinnyzawieraćdodatkusoli4
i
tłuszczu,
-warzywaprzetworzonepowinnymiećobniżoną
zawartośćsodu1(niedotyczytonaturalnie
kiszonej/kwaszonejkapustyiogórków)

nasiona
roślinstrączkowychorazinne
nasiona
i
pestki

wykorzystywanewpotrawachjakoźródło
białka,witaminiskładnikówmineralnych,
mogącestanowićpodstawęprzygotowaniapast
dopieczywa,posiłkówbezmięsnychi
półmięsnych,serwowanychwstołówkach;
pestkisłonecznika,dyni,lnu(najlepiejmielone
lubprażoneprzedpodaniem)isezamu–
wartościowydodatekdozup,sałatek,
makaronów,zapiekanek,rozdrobnionetakże
do
panierek
Szczegółowewytyczne:
-jednalubwięcejporcjiproduktuwciągudnia,
-bezdodatkucukrówisubstancjisłodzących,
solioraztłuszczu4,5

masło
82%
tłuszczuzwierzęcegoorazoliwa
ioleje

naturalne,świeże,olejetłoczone–rzepakowy
(szczególniepolecanywprocesiesmażenia
potraw),lniany,ryżowy,zdyniisłonecznika,
orazoliwazoliwek

wartościoweprzekąski

orzechyłuskane,migdały,owoce,suszone
owoce–morele,rodzynki,żurawina,śliwki,
jabłka,banany,wroliprzekąsek–również
suszonewarzywa:burak,marchew,seler,
pomidor.
Szczegółowewytyczne:
-bezdodatkucukruisubstancjisłodzących,
soli
itłuszczu4,5
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zioła
i
przyprawy,świeżeisuszoneorazich
mieszanki
niezawierającedodatkusoli

wzmacniająsmakizapach,ułatwiajątrawienie,
stanowiąozdobędlaserwowanychdań
śniadaniowychiobiadowych
Szczegółowewytyczne:
-bezdodatkusoli4

naturalna
wodamineralna(nisko-lub
średniozmineralizowana,wodaźródlanai
stołowa)

placówkaedukacyjnapowinnazapewnićstały,
bezpłatnydostępdowodypitnej,abydzieci
wybierałyjązamiastsłodkichnapojów

soki
owocowe,warzywne,
owocowo-warzywne

polecanesągłówniesokiświeżowyciskane,
soki
100%,uzupełniającecałodziennądietę
wwartościowąporcjęwarzywiowoców
Szczegółowewytyczne:
-bezdodatkucukrówisubstancjisłodzących5,
-sokiwarzywneiowocowowarzywneoniskiej
zawartościsodu/soli1

koktajle
owocowe,warzywne,
owocowo-warzywnenabaziemleka,oraz
napojów
zastępującychmleko(mleko
roślinne)

przygotowywanenabazieświeżychowoców
i
warzyw,zmlekiemiproduktamizastępującymi
mleko,proponowanesamodzielniewpostaci
II
śniadaniaczydeseru,jakouzupełnienie
zróżnicowanejdiety
Szczegółowewytyczne:
-zawartośćcukruniepowinnaprzekraczać
10 g
na100mlproduktugotowego5b,
-bezdodatkuinnychsubstancjisłodzących5a
.

pozostałe
napoje,wtym:–herbata–
serwowana
z
owocami,mlekiemlub
napojami
zastępującymimleko(mlekiem
roślinnym)
–
naturalnie
naparyzowocówiziół,
–
kawa
zbożowa–zmlekiemlubnapojami
zastępującymimleko,
–
kakao
naturalne–zmlekiemlub
napojami
zastępującymimleko,
–
niesłodzonykompotzowoców
sezonowych
(świeżychimrożonych)

napojestanowiąuzupełnienieposiłków;w
okresiejesienno-zimowym-sąrozgrzewającym
dodatkiemdośniadaniaipodwieczorku

Produktynierekomendowaneipodlegająceograniczeniuwstołówkach
przedszkolnychiszkolnych
gotowe
mięsaiwędliny

wędlinawblokachorazparówkiimielonki
powinnyzostaćzamienionenawłasnoręcznie
pieczonemięsa(mogąbyćrównieżpieczone
jednorazowowwiększejilości,anastępnie
mrożone)

sztuczne
dodatki,produktyprzetworzonei
dania
instant

kwasekcytrynowy,gotowesosy,zupyinstant,
koncentratyzup,przyprawyuniwersalne
zawierającedodatekwzmacniaczysmaku,m.in.
glutaminianusoduorazdużeilościsoli,
koncentratysokówowocowych,kisiele,
galaretki,pozostałekoncentratyspożywcze
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półprodukty

stosowanewżywieniudziecipowinnyzostać
zastąpioneproduktamisezonowymi,
naturalnymi,świeżymiimrożonymi,zmożliwie
najkrótsząlistąsubstancjidodatkowych
budzącychwątpliwościzpunktuwidzenia
właściwegożywienia;wżywieniudziecipowinno
sięograniczaćdominimumspożycieżywności
wysokoprzetworzonej

sól
i
cukier

wpływająnakształtowanieniewłaściwych
wzorcówżywieniowych,przyczyniającychsię
w
przyszłościdorozwojuchoróbdietozależnych,
w
tymnadciśnieniatętniczegoicukrzycyoraz
otyłości;rekomendujesięwprocesie
przygotowaniaposiłkustosowaniesolio
obniżonejzawartościsodu(np.sól
sodowo-potasowa,magnezowa);niepowinno
się
dosalaćpotrawjużgotowych,ograniczając
całodziennąpodażsolido5g.dzienniena
osobę.

Nierekomendowanemetodyobróbki
kulinarnej
smażenie
jakopodstawowatechnika
obróbki
kulinarnej
Szczegółowewytyczne:
jedna
porcja
potrawysmażonejwciągu
tygodnia
szkolnegoodponiedziałkudo
piątku,
a
w
żywieniu7-dniowymnie
więcej
niż
dwieporcjepotrawy
smażonej
w
tygodniu

Rekomendowanemetodyobróbki
kulinarnej
wartozastąpićjegotowaniem,
pieczeniem,prużeniemiduszeniem,
mięsamogąbyćpodawanewpostaci
gulaszyczypotrawekwarzywnych

1.ZNISKĄZAWARTOŚCIĄSODU/SOLI
Oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość sodu/soli oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może
być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,12 g sodu, lub 0,3 g soli na 100 g lub na 100 ml produktu (SÓL (g) = SÓD (g)×
2,5).

2.OOBNIŻONEJZAWARTOŚĆSODU/SOLI
Oznacza,żeobniżenie
zawartościsodulubwartościrównoważnej
dla
soli
wynosi
co
najmniej
25%
w
porównaniu
z
podobnym
produktem.
3.NIEZAWIERASODUlubNIEZAWIERASOLI
Oświadczenie, że środek spożywczy nie zawiera sodu lub nie zawiera soli oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta,
możebyćstosowanetylkowówczas,gdyproduktzawieraniewięcej
niż
0,005
g
sodu
lub
0,0125
g
soli
na
100
g
lub
100
ml
produktu.

4.BEZDODATKUSODU/SOLI
Oświadczenie, że do środka spożywczego nie dodano sodu lub soli oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może
być stosowane tylko wówczas, gdy produkt nie zawiera dodanego sodu lub soli ani żadnych innych składników zawierających dodany sód lub sól i gdy
produktzawieraniewięcejniż0,12gsodulub0,3gsoli,na100
g
lub
100
ml
produktu.

5.BEZDODATKUCUKRÓW
Oświadczenie, że do środka spożywczego nie zostały dodane cukry oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może
być stosowane tylko wówczas, gdy produkt nie zawiera żadnych dodanych cukrów prostych, dwucukrów ani żadnych innych środków spożywczych
zastosowanych ze względu na ich właściwości słodzące. Jeżeli cukry występują naturalnie w środku spożywczym, na etykiecie powinna się również
znaleźćnastępującainformacja:„ZAWIERANATURALNIEWYSTĘPUJĄCE
CUKRY”.
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5a.BEZDODATKUSUBSTANCJISŁODZĄCYCH
„Substancje słodzące” to substancje stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub stosowane w słodzikach stołowych. Nie
dopuszcza się stosowania następujących substancji słodzących:

E 420 Sorbitole, E 421 Mannitol, E 950 Acesulfam K, E 951 Aspartam, E 952

Cyklaminiany,E953Izomalt,E954Sacharyny,E955Sukraloza,
E
961
Neotam,
E
962
Sól
aspartamu
i
acelufamu,
E
964
Syrop
poliglucitolowy,

Wyklucza się także stosowania przemysłowo wytwarzanych syropów i sprzedaży produktów z ich zawartością tj.: syropu glukozowo-fruktozowego,
syropuglukozowego,syropufruktozowego,syropuskrobiowego,syropu
cukru
inwertowanego.

5b.SUBSTANCJESŁODZĄCEDOPUSZCZONEDOSTOSOWANIA
Dopuszcza się stosowanie zamienników nie budzących wątpliwości zdrowotnych w ich stosowaniu w żywieniu dzieci, tj.: E 957 Taumatyna, E 959
NeohesperydynaDC,E
960Glikozydystewiolowe,E965Maltitole,
E
966
Laktitol,
E
967
Ksylitol,
E
968
Erytrytol,
E
969
Adwantam.
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