Zarządzenie Nr 27/2011
Dyrektora Gdańskiego Zespołu Żłobków
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia standaryzacji żywienia dzieci w żłobku publicznym

Działając na podstawie ustawodawstwa dotyczącego higieny i systemu HACCP
w Krajach Unii Europejskiej i wynikających z niego przepisów:
1. Hazard Analyssis and Critical Control Point (HACCP) System and
Guidelines for its Application. Annex to CAC/RCP-1-1969, Rev. 3 (1997).
Codex Alimmentarius Commision.
2. Dyrektywa Rady 93/43/EEC z dna 14 czerwca 1993 roku w sprawie
higieny środków spożywczych
3. Uchwała nr X/137/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011 w
sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków - jednostki
budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w
skład Zespołu wraz z załącznikami do w/w uchwały: Statutu Gdańskiego
Zespołu Żłobków oraz Statutów żłobków dotyczących zakresu zadań
Zespołu oraz żłobków mówiących m.in. o zapewnieniu właściwego
żywienia
dzieci,
zgodnego
z
normami
i zaleceniami dietetycznymi
4. Regulaminy porządkowe żłobków samorządowych Gdańskiego Zespołu
Żłobków
zarządzam, co następuje:
§1
Żywienie dzieci w żłobku publicznym - zasady ogólne:
a) Posiłki dla dzieci przygotowywane są w kuchniach żłobkowych zgodnie z jadłospisem
dekadowym
b) Przygotowanie posiłków odbywa się z zastosowaniem zasad HACCP
c) Posiłki przygotowywane są z produktów najwyższej jakości, bez konserwantów
d) Szczególną wagę przywiązuje się do ograniczenia soli i cukru w diecie dzieci. Potrawy
doprawiać należy przy użyciu naturalnych przypraw
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e) Planowanie jadłospisu dokonuje się na podstawie instrukcji planowania jadłospisów
okresowych
f) Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Rada Miasta Gdańska w drodze
uchwały
g) Koszty żywienia ponoszą rodzice/opiekunowie prawni
h) Wyżywienie planuje się zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową, tak
aby koszt dzienny w przeliczeniu na jedno dziecko w skali miesiąca nie przekroczył
ustalonej kwoty
i) Jadłospis dla dzieci od 1 do 3 roku życia na diecie zgodnej z wiekiem przygotowywany
jest dla wszystkich placówek Gdańskiego Zespołu Żłobków
i zamieszczany
do wiadomości rodziców na tablicach ogłoszeń w żłobkach oraz na stronie
internetowej GZŻ (www.zlobki.gda.pl)
j) Jadłospis dla dzieci do pierwszego roku życia oraz na dietach eliminacyjnych ustalany
jest indywidualnie
k) Dzieci spożywają posiłki w jadalniach lub w miejscach wyznaczonych w godzinach
• 8:00- 8:30
śniadanie
• 9:30 – 10:00 II śniadanie
• 11:30-12:00
obiad
• 14:00 – 14:30 podwieczorek
l) Godziny posiłków mogą ulec nieznacznym przesunięciom zgodnie z potrzebami dzieci
m) Niemowlęta karmione są z uwzględnieniem ich rytmu dnia, na żądanie
n) Dzieci mogą być w żłobku karmione pokarmem matki. Posiłki uzupełniające
otrzymują zgodnie z aktualnym modelem żywienia
o) Żłobki mają wydzielone miejsce dla matek karmiących piersią

§2
W związku ze standaryzacją żywienia dzieci w żłobku wprowadza się:
1.Książki recepturowe ( w wersji elektronicznej).
a) Opis receptur jakościowy dla kucharki (załącznik nr 6.1)
b) Opis receptur ilościowy dla intendenta (załącznik nr 6.2)
2. Jednolite jadłospisy

§3
Książki recepturowe mogą ulegać modyfikacji:
a) merytorycznej/ jakościowej
b) ilościowej uwzględniającej bieżącą cenę
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§4
Wdrożenie jadłospisów oznacza:
a) wprowadzenie jednolitego jadłospisu dla wszystkich żłobków dla dzieci od 1 do 3
roku życia bez ograniczeń dietowych
b) ustalenie jadłospisów indywidualnych dla dzieci od 1 roku życia i na dietach
eliminacyjnych
c) umieszczanie aktualizacji jadłospisów na stronie internetowej GZŻ
d) układanie jadłospisów przez wyznaczone jednostki zgodnie z harmonogramem
(załącznik 5)
e) dostarczanie przez kierowników pozostałych żłobków informacji na temat diet
przebywających w placówkach dzieci kierownikowi jednostki zajmującej się
układaniem jadłospisu w terminie umożliwiającym ułożenie diety (co najmniej 1
tydzień przed ułożeniem diety)
f) dostarczanie kierownikom żłobków aktualnych jadłospisów drogą elektroniczną
(z tygodniowym wyprzedzeniem)

§5
a) Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa żywności, zasad GHP/GMP oraz wdrażanie systemu HACCP w
placówkach działających w Gdańskim Zespole Żłobków jest zastępca Dyrektora
Gdańskiego Zespołu Żłobków ………………………………..
b) Nadzór nad stosowaniem systemów zapewnienia jakości, a w szczególności zasad
Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu
Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli (HACCP) w poszczególnych żłobkach
Gdańskiego Zespołu Żłobków sprawują pracownicy, imiennie upoważnieni przez
Dyrektora Gdańskiego Zespołu Żłobków do kierowania żłobkiem.
Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad GHP/GMP oraz
HACCP w kierowanej przez siebie placówce oraz są upoważnione do występowania
przed osobą kontrolującą blok żywienia z PSSE.
c) Za wdrażanie do praktyki i stosowanie systemów zapewnienia jakości : GHP, GMP
oraz HACCP w żłobku odpowiadają zatrudnione w nim intendentka i pielęgniarka.

§6
Odpowiedzialność za wdrożenie standardu żywienia:
a) Konsultantem ds. żywienia w Gdańskim Zespole Żłobków i osobą odpowiedzialną za
stosowanie standardów żywienia jest ………………………
b) Za realizowanie standardów w placówkach GZŻ odpowiedzialni są kierownicy
placówek
c) Zobowiązuje się kierowników placówek do ścisłej współpracy z placówką układającą
jadłospis celem właściwej realizacji standardu
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d) Programem wspomagającym realizację standardu jest program Ewidencja
dzieci/Stołówka/Magazyn firmy PROGMAN
e) Konsultantem w/w programu jest ………………. oraz informatyk współpracujący
z Gdańskim Zespołem Żłobków
f) Za wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt do stosowania standardu
odpowiedzialny jest z-ca dyr. GZŻ Jan Kazaniecki
g) Za terminowe wprowadzanie jadłospisów i jego aktualizację na stronie internetowej
GZŻ odpowiedzialna jest ……………………….

§7
Żywienie dzieci w żłobkach publicznych może być organizowane w formie cateringu.
§8

1 Zarządzenie nr 8/2010 traci moc z dniem 6 lipca 2011 r.
2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE

Żywienie jest podstawowym elementem warunkującym prawidłowy wzrost
i rozwój dziecka. Podkreślany przez WHO fakt, że stan zdrowia w 70% zależy od czynników
środowiskowych, uzasadnia twierdzenie, iż prawidłowe żywienie jest najwłaściwszym
rodzajem profilaktyki wielu schorzeń. Właściwe żywienie musi zaspokajać zapotrzebowanie
organizmu na substancje energetyczne oraz poszczególne składniki odżywcze (białka,
tłuszcze, węglowodany).

Prawidłowe żywienie jest warunkiem:
• harmonijnego wzrastania i dojrzewania
• dobrego samopoczucia, sprawności fizycznej i zdolności do nauki
• ochrony przed niedoborami pokarmowymi
• zmniejszenia ryzyka przedwczesnego rozwoju miażdżycy i innych chorób
powstających na tle wadliwego żywienia.
Potrzeby żywieniowe dzieci – zapotrzebowanie na energię, podstawowe składniki
pokarmowe i płyny – zmieniają się zgodnie z tempem wzrastania i aktywnością fizyczną.
Kluczem do racjonalnego żywienia jest przyzwyczajenie do spożywania produktów zgodnie
z tzw. piramidą żywieniową.
Piramida
uwzględnia
produkty
zbożowe (węglowodany złożone),
które powinny znajdować się w
każdym posiłku, warzywa i owoce,
które powinny być spożywane 4 razy
dziennie, oraz mleko i przetwory
mleczne,
jako
źródło
łatwo
przyswajalnego
wapnia.
Mięso
drobiowe, jaja i ryby powinny
wchodzić w skład co najmniej jednego
posiłku.
Spożywanie
mięsa
czerwonego należy ograniczyć do
kilku posiłków w miesiącu. Najrzadziej
spożywane powinny być produkty
czekoladowe. Niedopuszczalne są
alkohol i używki.

Piramida żywieniowa opracowana przez
dr inż. Annę Harton i dr inż. Joannę
Myszkowską-Ryciak.

W prawidłowym żywieniu dzieci ważną rolę odgrywa regularne spożywanie posiłków.
Korzystne jest spożywanie przez dzieci 4-5 posiłków.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 27/2011 Dyrektora GZŻ

1.Instrukcja planowania jadłospisów
okresowych

1.1 zalecenia dziennego spożycia produktów
spożywczych dla dzieci młodszych
1.2 uaktualnienie zasad racjonalnego żywienia małych
dzieci
1.3 podział produktów spożywczych
1.4 wymienniki produktów w ramach grup i między
grupami
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Instrukcja planowania jadłospisów okresowych
1. Jadłospis należy planować uwzględniając normy kalorii i składników pokarmowych
oraz zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w wieku niemowlęcym i dla
grupy wiekowej do 3 roku życia (załącznik nr 1.1).
2. Ilość zaplanowanych posiłków nie może być mniejsza niż 4.
3. Przy planowaniu jadłospisu należy uwzględnić potrzeby dietetyczne całej populacji :
dzieci do 1 roku życia, od 1 do 3 roku życia, diety eliminacyjne (bezmleczne,
bezglutenowe, wysokoeliminacyjne, z ograniczeniem mleka, jajek itp.).
4. Jadłospis należy ustalać wykorzystując zalecenia zespołu ekspertów powołanego
przez konsultanta krajowego ds. pediatrii w 2007 roku (załącznik nr 1.2).
5. Wyżywienie należy planować zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową, tak aby
koszt dzienny w przeliczeniu na jedno dziecko w skali miesiąca nie przekroczył
ustalonej kwoty.
6. Należy planować jadłospisy okresowe na 7,10,14 lub 21 dni.
7. Dzienne racje pokarmowe należy rozdzielić na posiłki z zachowaniem proporcji
między wartością odżywczą a objętością pożywienia

lp
1

Rozkład procentowy dziennej puli energetycznej
ilość posiłków
I
II
obiad
podwieczorek
śniadanie śniadanie
5

25%

10%

30%

10%

kolacja
25%

8. Posiłki powinny być różnorodne pod względem doboru produktów, konsystencji,
barwy, smaku i zapachu.
9. Podczas planowania posiłków należy dbać o zastosowanie produktów z 12 grup
(załącznik nr 1.3), co zapewni urozmaicenie zestawu posiłków i właściwy dobór
wszystkich składników odżywczych.
Produkty można stosować zamiennie w ramach grupy, to znaczy jednego dnia
wykorzystywać np. więcej mięsa, ryb, innego – wędlin. W zależności od dostępności
produktów na rynku można też wykorzystywać zamienne produkty o podobnej
wartości odżywczej w ramach 12 grup, np. mięso zastąpić mlekiem i jego
przetworami ( załącznik 1.4.).
10. Posiłki podstawowe powinny zawierać produkty białkowe pochodzenia zwierzęcego.
11. Warzywa powinny być podawane w postaci gotowanej i surówek, a owoce
na surowo.
12. Dobór potraw powinien zapewnić ich lekkostrawność i umożliwić ich przygotowanie
z uwzględnieniem wszystkich dozwolonych technik obróbki.
13. Przy tworzeniu jadłospisu należy opierać się na potrawach dostępnych recepturowo.
14. Przygotowany jadłospis podlega ocenie zgodnie z Instrukcją oceny jadłospisów
(załącznik nr 2).
15. Za przygotowanie jadłospisu w Gdańskim Zespole Żłobków odpowiedzialny jest
kierownik jednostki wyznaczonej zgodnie z Harmonogramem układania jadłospisów
(załącznik nr 6) przy ścisłej współpracy z Dyrektorem Gdańskiego Zespołu Żłobków,
z-cą
Dyrektora
w
sprawach
związanych
z
HACCP
i kierownikami pozostałych żłobków w sprawach żywieniowych.
16. Gotowy jadłospis zatwierdza Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków
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Załącznik nr 1.1
Zalecenia dziennego spożycia produktów spożywczych dla dzieci młodszych
lp
1

Grupy produktów spożywczych
Zbożowe środki spożywcze (w przeliczeniu
na mąkę)
W tym: pieczywo mieszane
mąka i makarony
kasze
Mleko i mleczne środki spożywcze (w
przeliczeniu na mleko)
W tym: mleko
twaróg
ser podpuszkowy
Jaja
Mięso, wędliny, ryby ( w przeliczeniu na
mięso)
mięso
wędliny
ryby
Masło (w przeliczeniu na masło)
W tym: masło
śmietana 18%
Inne tłuszcze
W tym: olej sojowy, słonecznikowy, oliwa z
oliwek
ziemniaki

jednostka
g

Zalecane ilości
Dzieci 1-3
Dzieci 4-6 lat
lata
170
100

g
g
g
g

80
20
20
800

150
35
25
950

g
g
g
szt
g

500
40
5
3/4
55

500
45
15
3/4
75

35
15
10
20
15
15
5
5

40
20
10
25
20
15
10
10

g

150

200

Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C
W tym: warzywa kapustne
Pomidory
owoce

g

230

240
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Warzywa i owoce obfitujące w karoten

g

40
140
50
150

50
150
40
150
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Inne warzywa i owoce
Warzywa
owoce
Strączkowe suche

g

g

320
110
210
2

310
130
180
2

Cukier i słodycze ( w przeliczeniu na cukier)
W tym: cukier
Miód
Owoce suszone

g

45

50

30
10
5

30
15
5

2

3
4

5

6

7
8

11
12

Opracowano za : Instytutem Matki i Dziecka
10

g

g

Załącznik nr 1.2
Uaktualnienie zasad racjonalnego żywienia małych dzieci
Zespół ekspertów Krajowego Konsultanta medycznego w dziedzinie Pediatrii oraz
w dziedzinie Medycyny Szkolnej i Komisja Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu
Żywienia Człowieka PAN ( Państwowej Akademii Nauk) uznały za konieczne
uaktualnienie zasad racjonalnego żywienia małych dzieci i zwrócenie uwagi na
najczęstsze nieprawidłowości w żywieniu tej grupy.
1. Urozmaicenie jadłospisu, stopniowe wprowadzanie i przyzwyczajanie dziecka
do nowych produktów pomaga w akceptacji szerokiego asortymentu produktów
i potraw oraz zapewnia optymalne pokrycie zapotrzebowania na wszystkie składniki
odżywcze.
2. W żywieniu małych dzieci ( do końca 2 roku życia) nie należy stosować diety
z ograniczeniem tłuszczu i cholesterolu, gdyż są to składniki niezbędne m.in. do
prawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. U dzieci powyżej 2 roku
życia wskazane jest stopniowe ograniczanie udziału tłuszczu w diecie do 30 % jej
wartości energetycznej i ograniczenie udziału tłuszczów nasyconych (pochodzenia
zwierzęcego) do maksymalnie 10%, natomiast należy zwiększyć spożycie olejów
roślinnych będących źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
(NNKT).
3. Kierowanie się apetytem dziecka i jego aktywnością fizyczną najlepiej zapobiegają
jego przekarmianiu lub niedożywieniu. Rozwój fizyczny dziecka powinien być
oceniany na podstawie siatek centylowych. Skłonność do nadwagi należy regulować
zwiększoną aktywnością fizyczną w połączeniu z właściwą dieta, ale bez
rygorystycznych ograniczeń. Spożycie energii i składników odżywczych powinno być
zgodne z zaleceniami i odpowiednie do wieku dziecka.
4. Jadłospis dziecka – w zależności od jego apetytu – powinien zawierać się w 3-5
posiłkach dziennie. Należy unikać podjadania między posiłkami
i ograniczać
„posiłki telewizyjne”. Produkty „z reklam” zwykle są wysoko przetworzone, bogate
w tłuszcze (głównie nasycone), cholesterol, sól i cukier oraz kształtują nieprawidłowe
nawyki żywieniowe.
5. Nadmierne rozdrobnienie produktów (przecieranie, miksowanie) – chociaż ułatwia
i przyspiesza karmienie dziecka- może niekorzystnie wpływać na jego rozwój
psychomotoryczny.
6. Dieta wegetariańska i inne diety niekonwencjonalne są nieodpowiednie dla dzieci,
gdyż nie zapewniają pokrycia zapotrzebowania na energię i podstawowe składniki
odżywcze (np. białko, żelazo, wit.B12 ) prowadząc do zahamowania wzrostu,
niedokrwistości i innych zaburzeń związanych z niedoborami składników odżywczych.
Proporcje białka roślinnego do zwierzęcego w racji pokarmowej dzieci powinny
wynosić 1:2.
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7. Sposób żywienia powinien uwzględniać urozmaicony asortyment produktów z każdej
grupy, w tym produktów bogatych w węglowodany złożone (pieczywo, kasze,
makarony). Umiarkowane spożycie sacharozy (cukier, słodycze) zmniejsza ryzyko
próchnicy zębów. Najlepszym źródłem cukrów prostych są owoce i warzywa.
8. W przypadku dzieci ze stwierdzoną otyłością prostą lub innymi zaburzeniami,
powstałymi na tle nieprawidłowego żywienia, zaleca się konsultację
u wyspecjalizowanego lekarza i dietetyka.
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Załącznik nr 1.3
Podział produktów spożywczych
Za kryterium przyjęto skład chemiczny i wartość odżywczą produktów
żywnościowych
lp.

grupa produktów

1

produkty zbożowe

2

mleko i produkty mleczne

3

jaja

4

mięso, ryby, wędliny,
podroby
masło i śmietana
inne tłuszcze
ziemniaki
warzywa i owoce obfitujące
w wit.C

5
6
7
8

9

warzywa bogate w karoteny

10

inne warzywa i owoce

11

suche nasiona strączkowe

12

cukier i słodycze

pszenica, żyto, jęczmień, owies, ryż, proso,
kukurydza, gryka
mleko, kefir, maślanka, jogurt, mleko kwaśne,
sery twarogowe i podpuszczkowe
przeciętna waga 50 g (białko:30 g, żółtko: 15 g,
skorupka: 5 g)

smalec, słonina, margaryna, planta, oleje
1. Warzywa kapustne: kapusta biała, świeża
oraz kiszona, kapusta włoska, czerwona,
brukselka, kalarepa, oraz kalafiory
2. Pomidory i chrzan
3. Owoce: jagodowe- porzeczki czarne,
czerwone, żółte, różowe i białe, agrest,
truskawki, poziomki, maliny, jeżyny, czarne
jagody, żurawiny, brusznice; cytrusowe:
cytryny, pomarańcze, grejpfruty,
mandarynki; kwaśne jabłka- antonówki;
owoce dzikiej róży i jej koncentraty
marchew, dynia, szpinak, sałata zielona,
szczaw, fasolka szparagowa, groszek
zielony, koperek
1. Warzywa świeże; buraki, cebula, pory,
pietruszka, selery, brukiew, ogórki,
rzodkiewka, kabaczki, rabarbar
2. Owoce świeże: jabłka, gruszki, czereśnie,
wiśnie, brzoskwinie, morele, winogrona,
kawony, melony, arbuzy
3. Owoce suszone: jabłka, śliwki, gruszki,
rodzynki, figi
groch, fasola, bób, soja, soczewica
cukier, miód naturalny i sztuczny, przetwory
owocowe: marmolady, dżemy, galaretki,
konfitury (100g =50% cukru), cukierki i wyroby
cukiernicze
13

Załącznik nr 1.4
Wymienniki produktów w ramach grup i między grupami.
Prawidłowo zestawiona racja pokarmowa powinna zawierać określona ilość
produktów z każdej grupy. Przy zamianie produktów obowiązuje stała zasada: nie
można zastępować produktów należących do jednej grupy produktami z innej
grupy. Zamiany wolno dokonywać tylko w obrębie tej samej grupy. Wyjątek
stanowi grupa produktów białkowych , między którymi można zastosować
wymianę , np. mięso można zamienić na sery lub jaja

Tabela zamiany produktów
( na podstawie opracowania Instytutu Żywienia i Żywności
wg prof. dr A. Szczygła)

1.Produkty zbożowe
Produkty zastępcze w g
Chleb i bułki
makaron
135
100

Produkty główne
w 100g
Mąka, kasze różne

Produkt
główny
100g

mleko

15

10

50

Sery żółte
podpuszczkowe

15

10

80

150

drób

14

60

Ryby morskie i
słodkowodne
(niepatroszone)

100

Wędliny trwałe i szynka

200

Sery żółte podpuszczkowe

Sery twarogowe

50

Mleko skondensowane

400

Mleko w proszku pełne,
mleko w proszku
odtłuszczone

jaja

2.Mleko i produkty mleczne
Produkty zastępcze w gramach
Mleko w
Mleko w
Mleko
Sery
proszku
proszku
skondentwarogowe
pełne
odtłuszczone
sowane

3.Jaja
Produkty zastępcze w gramach
Mleko w płynie chude,
maślanka

Produkt
główny
100 g

Mleko w
płynie
chude i
maślanka
100

Groch i fasola
100

120

80

150

drób

60

Ryby morskie i
słodkowodne
(niepatroszone)

100

Wędliny trwałe i
szynka

200

Sery żółte
podpuszczkowe

50

Sery twarogowe, jaja

Mleko
skondensowane

Wieprzowina, cielęcina,
wołowina, baranina,
dorsz oczyszczony

400

Mleko w proszku
pełne, mleko w
proszku odtłuszczone

Mleko w płynie
chude, maślanka

Produkt
główny
100 g

4.Mięso i ryby
Produkty zastępcze w gramach

120

5.Masło
Produkt główny
100 g
masło

Produkt główny
100 g
oleje

Produkty zastępcze w gramach
Margaryna witaminizowana
śmietana
100
400
6.Tłuszcze inne
Produkty zastępcze w gramach
Margaryna niewitaminizowana,
masło
planta
120
120
7.Ziemniaki – brak wymienników

8.Warzywa dostarczające wit.C
Produkt główny
Produkty zastępcze w gramach
100 g
Szpinak,
Soki naturalne i
Kompoty z
szczypior, sałata przeciery z warzyw owoców bogatych
i owoców bogatych
w Wit.C
w wit.C
Pomidory, kapusta biała, kapusta
100
80
150

włoska, brukselka, kapusta czerwona,
kalafiory, kalarepa, papryka, porzeczki
czarne, porzeczki czerwone, porzeczki
białe, truskawki, poziomki, maliny,
cytryny, pomarańcze, agrest, jagody
czarne
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9.Warzywa dostarczające karoten
Produkt główny
Produkty zastępcze w gramach
100 g
Papryka, pomidory, kapusta
Koncentrat
włoska, brukselka
pomidorowy
Marchew, fasola szparagowa,
100
20
sałata, groszek zielony,
szpinak, szczypior, dynia

Produkt główny
100 g

ogórki, pory, buraki,
brukiew, selery,
cebula, pietruszka
korzeń, rzodkiewka,
rzodkiew, jabłka,
gruszki, śliwki,
wiśnie, czereśnie,
winogrona

Produkt główny
100 g
strączkowe suche:

Produkt główny
100 g
cukier

10.Inne warzywa i owoce
Produkty zastępcze w gramach
Warzywa i
Przetwory z owoców i warzyw
owoce
Soki
koncentrat
kompoty z
świeże,
naturalne i
pomidorowy
owoców
szczypior,
przeciery z
bogatych w
kapusta
warzyw i
wit.C
włoska,
owoców
sałata,
bogatych w
brukselka,
wit.C
papryka,
pomidory
100

80

20

150

11.Warzywa strączkowe suche
Produkty zastępcze w gramach
chleb i bułki
mąka i kasze
135
100

12.Cukier i słodycze
Produkty zastępcze w gramach
miód naturalny
marmolady i dżemy
125
200
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kompoty z
innych
owoców

150

makaron
100

słodycze
125
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2.Instrukcja oceny jadłospisów
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Punktowa ocena jadłospisu okresowego dla żłobka
Punktowa ocena dziennego jadłospisu dla żłobka
Karta oceny punktowej jadłospisów
Karta oceny ilościowej jadłospisów
Zlecenie wydania z magazynu artykułów
żywnościowych
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Instrukcja oceny jadłospisów

1. Podstawą oceny wyżywienia jest stwierdzenie, czy zaplanowany jadłospis jest zgodny
z ogólnymi zasadami żywienia dzieci do 1.roku życia, od 1- 3 r.ż., z uwzględnieniem
dzieci na dietach eliminacyjnych.
2. Ocenie podlegają jadłospisy dzienne i dekadowe.
3. Jadłospisy należy ocenić pod względem ilościowym i jakościowym.
4. Ocena jakościowa polega na dokonaniu charakterystyki zaplanowanych jadłospisów,
dotyczy ona liczby i składu poszczególnych posiłków, częstotliwości spożycia, przerw
miedzy posiłkami.
5. Oceny jakościowej dokonuje się na podstawie punktowej skali (załącznik nr 2.1
i nr 2.2).Przyznanie odpowiedniej ilości punktów wyznacza ocenę jadłospisu (wg
legendy)
6. Ocenę punktową należy zastosować do jadłospisów jednodniowych i dekadowych.
7. Ocenę jakościową należy przeprowadzić po przygotowaniu jadłospisu na kolejną
dekadę
8. Za ocenę jakościową odpowiedzialna jest kierownik jednostki przygotowującej
jadłospis.
9. Wynik oceny należy zaznaczyć w KARCIE OCENY PUNKTOWEJ JADŁOSPISÓW
(załącznik nr 2.3).
10. Do dokumentacji oceny jakościowej należy:
• jadłospis dzienny/dekadowy
• karta oceny punktowej jadłospisów
11. Ocenę ilościową przeprowadza się na podstawie obliczenia wartości odżywczej
(energia, składniki odżywcze) przy użyciu tabeli wartości odżywczych środków
spożywczych, oraz ilości produktów zaplanowanych do realizacji jadłospisu
(w gramach) i porównania z zalecaną normą żywieniową dla dzieci do 3 r.ż.
12. Wyniki należy porównać z normami , które stanowią założenia diety.
13. Obliczeń kaloryczności i składników pokarmowych należy dokonywać codziennie dla
każdego posiłku osobno, uwzględniając potrzebę oceny każdej diety (tzn. z obiadem
mięsnym lub bezmięsnym, dietę bezglutenową itp.).
14. Oceniając poszczególne posiłki należy zwrócić uwagę, czy jest zachowana proporcja
miedzy zawartością różnych składników pokarmowych (białek, tłuszczy,
węglowodanów) a wartością energetyczną i objętością pożywienia.
15. Ocenę spożycia produktów żywnościowych przeprowadza się poprzez
podsumowanie ilości przewidzianych w jadłospisie produktów spożywczych
i porównaniu z normami. Jeśli odchylenia nie dadzą się uzasadnić przy porównaniu
z tabelami produktów zamiennych , należy wprowadzić poprawki w jadłospisie przed
jego realizacją.
16. Za ocenę ilościową odpowiedzialny jest w żłobku kierownik.
17. Wynik oceny należy zaznaczyć w KARCIE OCENY ILOŚCIOWEJ JADŁOSPISÓW
(załącznik nr 2.4).
18. Do dokumentacji oceny ilościowej należy:
• kopia zlecenia wydania z magazynu produktów żywnościowych
• karta obliczeń kaloryczności i składników pokarmowych
- w formie elektronicznej
18

- w formie papierowej drukowanej ( cztery z jadłospisu dekadowego)
• jadłospis dekadowy
• karta oceny ilościowej jadłospisów
19. Wydanie produktów spożywczych następuje na podstawie zlecenia wydania
artykułów spożywczych z magazynu .
20. Zakres towarów oraz gramaturę określa się na podstawie:
• ilości zaprowiantowanych dzieci ogółem
• ilości dzieci do 1 roku życia
• ilości dzieci spożywających zupy przecierane
• ilości dzieci na diecie z ograniczeniem mleka krowiego
• ilości dzieci na diecie bezmlecznej, bezglutenowej, wysokoeliminacyjnej itp.
• norm żywieniowych dla dzieci do 3 roku życia (załącznik nr 1.1.)
• receptur potraw przygotowywanych w placówce (dostępnych w kuchni
głównej oraz u intendenta)
• zastosowanych wymienników (tabele wymienników załącznik nr 1.4.)
21. Za wydawanie, na zlecenie kierownika placówki, produktów spożywczych zgodnie
z pkt. 20 odpowiedzialny jest w żłobku intendent, w zastępstwie inny wyznaczony
pracownik.
22. Wnioski dotyczące jadłospisów oraz propozycje zmian należy uzgadniać
kierownikiem jednostki odpowiedzialnej za układanie jadłospisu oraz z konsultantem
do spraw żywienia Ewą Grygiel.
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Załącznik nr 2.1
Punktowa ocena jadłospisu okresowego dla żłobka
Posiłki przewidywane: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek
Cechy jadłospisu

liczba
punktów

liczba posiłków w ciągu dnia zaplanowana w jadłospisie:
4
3
mniej
liczba posiłków, w których występują produkty dostarczające białka
zwierzęcego:
w minimum 75% posiłków
w minimum 50 % posiłków
w mniejszej ilości posiłków
częstotliwość występowania mleka lub serów:
codziennie w 1-2 posiłkach
codziennie w co najmniej 1 posiłku i w 50% dni w 2 posiłkach
rzadziej
częstotliwość występowania warzyw i owoców:
codziennie co najmniej w 2-3 posiłkach
codziennie co najmniej w 1-2 posiłkach
rzadziej
częstotliwość występowania warzyw i owoców w postaci surowej:
codziennie
w 75% dni
rzadziej
częstotliwość występowania razowego pieczywa, kasz i strączkowych suchych:
codziennie co najmniej jeden z wymienionych produktów
w 75% dni jeden z wymienionych produktów
rzadziej

5
3
0

5
2
0
5
2
0
5
2
0
5
2
0

5
2
0

Skala ocen w zależności od uzyskanej liczby punktów
liczba uzyskanych punktów
ocena jadłospisu
wnioski
28- 30
dobry
bez błędów
21-27
dostateczny
błędy można wyeliminować
12-20
zaledwie dostateczny
duże błędy
bez ocen zerowych
<12
zły
nie nadaje się do poprawienia
Opracowano za dr Zofią Bielińską
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Załącznik nr 2.2.
Punktowa ocena dziennego jadłospisu dla żłobka

lp.
1
2
3

4
5
6
7

Posiłki przewidywane: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek
liczba przyznanych punktów
kryteria oceny
1
0
liczba posiłków w ciągu dnia
4
mniej
zaplanowana w jadłospisie
czy przerwy miedzy posiłkami są
Tak
nie
dostosowane do liczby posiłków?
Czy mleko ewentualnie produkty
mleczne są w
2-3 posiłkach
1 lub żadnym
Czy produkty dostarczające białko
zwierzęce (mięso, drób, ryby, jaja) są w
Czy warzywa i owoce bogate w
witaminę C i β-karoten są w
Czy surówki lub surowe owoce są w
przynajmniej 2 posiłkach
Czy w jadłospisie jest ciemne pieczywo
lub grube kasze?

2-3 posiłkach

1 lub żadnym

2-3 posiłkach

1 lub żadnym

tak

nie

Tak

nie

Opracowano za dr Zofią Bielińską

Legenda: 7 pkt. -jadłospis poprawny
< 7 pkt. - jadłospis do poprawy
Oceny zerowe wyznaczają kierunek poprawy dziennego jadłospisu.
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Załącznik nr 2.3
KARTA OCENY PUNKTOWEJ JADŁOSPISÓW
lp

data
oceny

rodzaj
jadłospisu

ocena/wnioski

LEGENDA:
Rodzaj jadłospisu :
dzienny/data
dekadowy/daty
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podpis
oceniającego

Załącznik nr 2.4
KARTA OCENY ILOŚCIOWEJ JADŁOSPISÓW
lp

data
oceny

LEGENDA:
Rodzaj jadłospisu :
dzienny/jaki?/data
dekadowy/daty

rodzaj
jadłospisu

ocena/wnioski

ocena:
jadłospis zgodny z normami
jadłospis wymaga poprawy
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podpis
oceniającego

Załącznik 2.5
ZLECENIE WYDANIA Z MAGAZYNU ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH
ILOSĆ ARTYKUŁÓW
NAZWA
ARTYKUŁU

JEDN.MIARY

ZAPOTRZEB.
ILOŚC
OGÓŁEM

WARTOSĆ ART.WYDANYCH

WYDANYCH
DZIECI PERSON.

CENA
JEDN.

WARTOŚĆ
DZIECI

WARTOŚC
PERSON.

RAZEM WAROŚĆ
SPORZADZIŁ

ZLECIŁ

WYDAŁ
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POBRAŁ

KSIĘGOWANO

ZAPOTRZEBOWANIE ŻYWNOŚCIOWE NR……….. Z DNIA…………………………………….
ILOŚC WYDANYCH POSIŁKÓW

JADŁOSPIS

DZIECI

ŚNIADANIE

II ŚNIADANIE

OBIAD

PODWIECZOREK
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
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3. Przykładowy jadłospis dekadowy
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Jadłospis dla dzieci od 1-3 roku życia
Jadłospis dla dzieci do pierwszego roku życia i na dietach eliminacyjnych ustalany jest indywidualnie.

11.04.
pn
12.04.
wt

Płatki kukurydziane na
mleku.
Pieczywo mieszane. Masło,
pasta z jaj ze szczypiorkiem

Jabłka
sok

13.04.
śr

Płatki owsiane na mleku.
Pieczywo, masło, wędlina
drobiowa, pomidor

Jabłka
Marchewka do rączki
sok

14.04.
czw

Zacierki na mleku
Pieczywo mieszane, masło,
pasta z serka topionego z
papryką czerwoną

Jabłka
Banany
sok

15.04.
pt

Płatki jęczmienne na mleku
Pieczywo, masło, pasta z
twarogu z rzodkiewką

Jabłka
Pomarańcze
sok

Kulki czekoladowe na mleku.
Pieczywo mieszane, masło,
polędwica sopocka, pomidor

Jabłka
Marchewka do rączki
sok

Płatki gryczane na mleku.
Pieczywo mieszane, masło,
pasta z jaj ze szczypiorem

Jabłka
banany
Chrupki kukurydziane
sok

20.04.
śr

Jabłka
sok

Ryż na mleku.
Pieczywo , masło, wędlina
drobiowa, pomidor

Jabłka
Mus z brzoskwiń
sok

21.04.
czw

Zupa ” Nic”
Pieczywo z masłem , ser żółty,
ogórek kiszony

18.04.
pn

II śniadanie

19.04
wt

Śniadanie

Lane kluski na mleku.
Pieczywo , masło, pasta
sojowa z porem

Jabłka
banany
sok

Obiad
Zupa krem z zielonego groszku z
lanymi kluskami na maśle.
Kasza gryczana, pieczeń
rzymska, sos majerankowy,
mizeria z jogurtem
Napój pomarańczowy
Kapuśniak na maśle, ziel.
Ziemniaki, potrawka w sosie
własnym, marchewka z
jabłkiem.
Sok porzeczkowy
Barszcz ukraiński na maśle, ziel.
Ziemniaki, schab w sosie
jarzynowym, sałatka z ogórka
kiszonego i jabłka z oliwką
Sok jabłkowy
Zupa pomidorowa z ryżem na
maśle, ziel.
Ziemniaki, pulpety z indyka w
sosie koperkowym, sałatka z
buraczków z oliwką
Sok marchwiowo-brzoskwiniowy
Rosół drobiowy z lanymi
kluskami, ziel.
Ziemniaki, potrawka drobiowa w
sosie warzywnym, sałatka z pora,
ogórka kiszonego, kukurydzy i
jabłka z jogurtem
Napój miętowy
Zupa cebulowa z mięsem, ziel.
Ziemniaki, jajko w sosie
pomidorowym, marchewka z
groszkiem
Napój malinowy
Zupa kalafiorowa na maśle, ziel.
Ziemniaki, gulasz z indyka w
sosie koperkowym, sałatka z
ogórków kiszonych
Krupnik z kaszy jęczmiennej na
maśle, ziel.
Ziemniaki, szynka w jarzynach,
surówka wielowarzywna z
jogurtem
Napój marchwiowobrzoskwiniowy
Zupa neapolitańska na maśle,
kasza gryczana, gulasz z indyka,
surówka z kiszonej kapusty,
marchewki, jabłka i szczypioru z
oliwką
Sok jabłkowy

27

Podwieczorek
Bułka z masłem, polędwica
drobiowa, papryka czerwona
Kakao

Kaszka manna z owocami i
sokiem malinowym
biszkopty

Twarożek waniliowy
Bułka z masłem

Jabłka w cieście
mleko

Kisiel wiśniowy z jabłkiem
Biszkopty
bawarka

Ryż zapiekany z jabłkiem z
sosem jogurtowo-jagodowym

Budyń z sokiem malinowym
Bułka z masłem

Biszkopt z jabłkami
Kawa z mlekiem

Sałatka jarzynowa z oliwką
Bułka z masłem
bawarka
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4.Modele żywienia
4.1 Aktualny model żywienia niemowląt karmionych
piersią
4.2 Aktualny schemat żywienia niemowląt
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Załącznik 4.1
Aktualny (2007) model żywienia niemowląt karmionych piersią
Wiek
(miesiące)

Rodzaj pożywienia/żywność uzupełniająca
Karmienie piersią
Posiłki dodatkowe - w 5 – 6 miesiącu
Początkowo (nie wcześniej niż w 5 miesiącu i nie później niż w 6
miesiącu):
• Stopniowe wprowadzanie niewielkiej ilości glutenu np. kaszka lub kleik
zbożowy glutenowy (1x dziennie, pół łyżeczki, czyli ok. 2 - 3 g na 100 ml) w
przecierze jarzynowym.

Karmienie piersią
na
żądanie

Posiłki uzupełniające:
• zupa jarzynowa lub przecier jarzynowy z gotowanym mięsem lub rybą
(1-2 razy w tygodniu) - bez wywaru - z kleikiem zbożowym glutenowym
i z 1/2 żółtka co drugi dzień
3
• kaszka / kleik zbożowy bezglutenowy lub glutenowy
• sok owocowy (najlepiej przecierowy) lub przecier owocowy (nie więcej
niż 150g)

Karmienie piersią
na
żądanie

Posiłki uzupełniające:
• obiad z 2 dań: zupa jarzynowa z kaszką glutenową + jarzynka z
gotowanym mięsem (rybą 1-2 razy w tygodniu), 1/2 żółtka do posiłków
4
codziennie
• kaszki / kleiki glutenowe i bezglutenowe, niewielkie ilości pieczywa,
biszkopty, sucharki;
• przecier lub sok owocowy (nie więcej niż 150 g)

Karmienie piersią
na
żądanie

Posiłki uzupełniające:
• obiad z 2 dań: zupa jarzynowa z kaszką glutenową + jarzynka z
gotowanym mięsem (rybą 1-2 razy w tygodniu), ewentualnie
z ziemniakiem lub ryżem i całe jajko (3 - 4 razy w tygodniu)
• produkty zbożowe (kaszki/kleiki glutenowe i bezglutenowe, pieczywo,
biszkopty, sucharki) łączone z produktami mlecznymi (np. mleko
5
modyfikowane, twarożek, jogurt , kefir – kilka razy w tygodniu)
• przecier lub sok owocowy (nie więcej niż 150 g)

1-6

7-9

10

11 - 12

1

Karmienie piersią
na żądanie

2

1

Na życzenie matki, można wprowadzić mleko modyfikowane.
Nowe produkty – np. owoce, warzywa, kasze, mięso, w tym z ryb – należy wprowadzać kolejno i osobno,
obserwując reakcję dziecka. Wprowadzając posiłki
uzupełniające zaczynać od małych ilości, np. 3-4 łyżeczki. Posiłek inny niż karmienie mlekiem kobiecym
podawać po zakończeniu karmienia piersią – w sytuacji, kiedy dziecko odmawia jedzenia / próbowania
posiłków uzupełniających można odwrócić tę kolejność.
3
Zaleca się, by produkty zbożowe wprowadzane w 1 roku życia były wzbogacane w żelazo
4
Konsystencja jarzyn i mięsa powinna stymulować żucie pokarmu
5
Tylko naturalne składniki, bez konserwantów z ograniczeniem cukru
2
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Załącznik 4.2
Aktualny (2007) schemat sztucznego żywienia niemowląt
Wiek
(miesiące)

LICZBA POSIŁKÓW
6
WIELKOŚĆ PORCJI

1
2
3
4

17 x 90-110 ml
6 x 110-130 ml
6 x 130 ml
6 x 150 ml

5

5 x 180 ml

5 x 180 ml

6

5x

7

8

5x

9

5x

10

4-5 x

11-12

4-5x

RODZAJ POSIŁKU
mleko początkowe
mleko początkowe
mleko początkowe
mleko początkowe
4 x mleko początkowe
7
1 x zupa – przecier jarzynowy
skrobane jabłko lub sok (najlepiej przecierowy) – 50-100 g
4 x mleko początkowe
1 x zupa – przecier jarzynowy z dodatkiem kleiku glutenowego (pół łyżeczki,
czyli ok. 2-3 g na 100 ml + 10 g gotowanego mięsa (bez wywaru) lub ryby (1-2razy w
tygodniu)
przecier owocowy lub sok (najlepiej przecierowy) – nie więcej niż 150 g
1 x 180 ml – mleko następne z dodatkiem kaszki zbożowej glutenowej (2-3 g na 100 ml)
2 x 180 ml – mleko następne z dodatkiem bezglutenowego kleiku (2-3 g na 100 ml)
1 x 200 ml zupa – przecier jarzynowy z ½ żółtka (co drugi dzień) i z gotowanym mięsem3 (10
g) lub rybą (1-2 razy w tygodniu)
1 x 150 g kaszka na mleku następnym lub deser mleczno-owocowy
przecier owocowy lub sok – nie więcej niż 150 g
1 x 180 ml – mleko następne z dodatkiem kaszki zbożowej glutenowej (6 g na 100 ml)
2 x 180 ml –mleko następne z dodatkiem bezglutenowego kleiku (6g na 100ml)
1 x 200 ml zupa – przecier jarzynowy z ½ żółtka co drugi dzień i z gotowanym
mięsem (10-15 g) lub rybą (1-2 razy w tygodniu)
1 x kaszka na mleku następnym lub deser mleczno-owocowy
przecier owocowy lub sok – nie więcej niż 150 g
1 x 200 ml – mleko następne z dodatkiem kaszki glutenowej
1 x 200 ml – mleko następne z dodatkiem kaszki bezglutenowej
1 x 200 ml – kaszka na mleku następnym
1 x 200 ml zupa – przecier jarzynowy z dodatkiem ½ żółtka i z gotowanym
8
mięsem
(10-15 g) lub rybą (1-2 razy w tygodniu)
1 x 150 g – owoce lub kompot lub sok (najlepiej przecierowy) + biszkopt
3 x 220 ml – mleczny posiłek łączony z produktami zbożowymi (np. mleko
następne, kaszki mleczne glutenowe lub bezglutenowe, niewielkie ilości
pieczywa, biszkopty, sucharki)
Posiłek obiadowy:
1 x zupa jarzynowa z kaszą glutenową
1 x jarzynka z gotowanym mięsem3 (15-20 g) lub rybą (1-2 razy w tygodniu) i ½żółtka, z
dodatkiem ziemniaka lub ryżu, przecier owocowy lub owoce lub kompot lub sok (najlepiej
przecierowy) – nie więcej niż 150 g
posiłki jak w 10 miesiącu życia
zmiana: wprowadzić całe jajko 3-4 razy w tygodniu
9
twarożek, kefir, jogurt kilka razy w tygodniu

Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od łaknienia i
zapotrzebowania. Różnice mogą również dotyczyć liczby posiłków.
7
Składnikiem tłuszczowym zup jarzynowych może być wysokiej jakości masło, oliwa z oliwek lub niskoerukowy
olej rzepakowy
8
Konsystencja jarzyn i mięsa powinna stymulować żucie pokarmu
8
Tylko naturalne składniki; bez konserwantów, z ograniczeniem cukru
6
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5.Harmonogram układania jadłospisów
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HARMONOGRAM UKŁADANIA JADŁOSPISÓW
na lata 2011 r.-2013 r.

lp.
1

kwartał/miesiące
VII, VIII, IX

rok
2011 r.

2

X, XI, XII

2011 r.

3

I, II, III

2012 r.

4

IV, V, VI

2012 r.

5

VII, VIII, IX

2012 r.

6

X, XI, XII

2012 r.

7

I, II, III

2013 r.

8

IV, V, VI

2013 r.

9

VII, VIII, IX

2013 r.

10

X, XI, XII

2013 r.
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jednostka
żłobek nr 8
„Bówka”
żłobek nr 7
„Berek”
żłobek nr 1
„Fraszka”
żłobek nr 5
„Podziomek”
żłobek nr 4
„Nutka”
żłobek nr 6
„Koszałek”
żłobek nr 3
„Złota Rybka”
żłobek nr 9
„Guliwer”
żłobek nr 2
„Kasztanek”
żłobek nr 8
„Bówka”
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6. Książki recepturowe
6.1. opis receptur jakościowy
6.2. opis receptur ilościowy
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6. Książki recepturowe
6.2. opis receptur ilościowy
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Nazwa potrawy: Zupa z zielonego groszku z mięsem
Autor/data utworzenia receptury: tradycja i praktyka żłobka
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie potrawy: kucharz żłobka
Rodzaj diety: ogólna
Identyfikacja konsumenta: dzieci od 1 do 3 roku życia
Lista składników wchodzących w skład potrawy jednostkowej
Lp.
składniki
Ilość produktu w g na
jedną porcję
1
groszek zielony
30
2
ziemniaki
50
3
marchew
60
4
por
15
5
pietruszka
20
6
seler
12
7
zielenina (pietruszka natka, koperek)
2
8
mięso drobiowe, wieprzowe bez kości
10-45
9
sól
do smaku

Sposób przygotowania potrawy:
Warzywa umyć, obrać, opłukać, zetrzeć na tarce o grubych otworach
lub pokroić w drobną kostkę. Zalać wrzącą wodą, gotować pod
przykryciem. Groszek odsączyć z zalewy, przepłukać, dodać do
pozostałych warzyw. Umyte, obrane, opłukane ziemniaki pokroić w
kostkę, dodać do gotujących się warzyw, posolić, ugotować do miękkości.
Mięso umyć, ugotować w niewielkiej ilości wody, posolić do smaku.
Wystudzone rozdrobnić i dodać do zupy.
Przed podaniem dodać siekaną zieleninę.

Sposób wydawania: podawać dzieciom bezpośrednio po przyrządzeniu.

Gdański Zespół Żłobków
80-358 gdańsk, ul. Piastowska 92 a

Opis receptury dla potrawy
zupka jarzyniowa z zielonym groszkiem i mięsem

Lista składników wchodzących w skład potrawy jednostkowej (receptura)
Lp.

Skrót towaru

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena proponowana [zł]

Wartość [zł]

1

07331 groszek konserwowy

groszek konserwowy

szt

0,025

1,77

0,04

2

0315 filet z indyka

filet z indyka

kg

0,030

22,50

0,68

3

0705 marchew

marchew

kg

0,070

2,80

0,20

4

0706 pietr.korzeń

pietruszka korzeń

kg

0,005

6,60

0,03

5

0707 por

por

kg

0,003

6,00

0,02

6

0708 seler

seler

kg

0,002

7,20

0,01

7

0709 ziemniaki średnio

ziemniaki średnio

kg

0,050

1,80

0,09

Cena jednej porcji

1,07

Sporządził(a).......................................
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