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DZIECI	  

IMPLIKACJE	  PRAKTYCZNE	  PŁYNĄCE	  Z	  
ROZPORZĄDZENIA	  MINISTRA	  ZDROWIA	  

z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015	  r.	  
w	  sprawie	  grup	  środków	  spożywczych	  przeznaczonych	  do	  

sprzedaży	  dzieciom	  i	  młodzieży	  w	  jednostkach	  systemu	  oświaty	  
oraz	  wymagań,	  jakie	  muszą	  spełnić	  środki	  spożywcze	  

stosowane	  w	  ramach	  żywienia	  zbiorowego	  dzieci	  i	  młodzieży	  	  
w	  tych	  jednostkach	  	  
(Dz.	  U.	  2015	  poz.	  1256)	  
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PAŃSTWOWA	  INSPEKCJA	  SANITARNA	  

województwa	  wielkopolskiego	  	  	  	  	  	  

realizuje	  różnorodne	  działania	  	  
z	  zakresu	  oświaty	  zdrowotnej	  	  

i	  promocji	  zdrowia,	  w	  tym	  dotyczące	  
racjonalnego	  odżywiania	  
i	  aktywności	  fizycznej.	  	  

	  
	  



Ogólnopolski	  Program	  Edukacyjny	  	  
"Trzymaj	  Formę!"	  

	  
Celem	  programu	  jest	  edukacja	  w	  zakresie	  trwałego	  
kształtowania	  prozdrowotnych	  nawyków	  wśród	  
młodzieży	  szkolnej	  poprzez	  promocję	  zasad	  	  
aktywnego	  stylu	  życia	  i	  zbilansowanej	  diety,	  	  
w	  oparciu	  o	  odpowiedzialność	  indywidualną	  

	  i	  wolny	  wybór	  jednostki.	  



	  
Program	  skierowany	  jest	  do	  uczniów	  klas	  V	  i	  VI	  szkół	  
podstawowych	  oraz	  uczniów	  szkół	  gimnazjalnych.	  	  
Pomaga	  rozwijać	  zainteresowania	  uczniów	  	  

i	  poszerza	  ich	  wiedzę	  o	  świecie.	  	  
r

Realizowany	  jest	  metodą	  projektu,	  	  
dzięki	  czemu	  wykracza	  poza	  podstawę	  programową	  

i	  programy	  nauczania	  szkoły.	  	  
	  



	  	  	  	  
Program	  współorganizowany	  jest	  przez	  Główny	  Inspektorat	  
Sanitarny	  oraz	  Polską	  Federację	  Producentów	  Żywności	  Związek	  
Pracodawców	  w	  ramach	  realizacji	  strategii	  WHO	  dotyczącej	  diety,	  

aktywności	  fizycznej	  i	  zdrowia.	  
	  

W	  roku	  szkolnym	  2015/16	  realizowana	  jest	  10	  edycja	  Programu.	  



Program	  "Moje	  Dziecko	  Idzie	  do	  Szkoły"	  	  	  

	  	  	  
Celem	  Programu	  jest:	  
	  
-‐	   ukształtowanie	   prawidłowych	   nawyków	   i	   umiejętności	  	  	  

prozdrowotnych,	  	  
	  
-‐	   	   podniesienie	   poziomu	   wiedzy	   rodziców	   na	   temat	   wybranych	  

elementów	  zdrowego	  stylu	  życia,	  	  
	  



-‐	   uświadomienie	   rodzicom	   ich	   roli	   w	   kształtowaniu	  
prawidłowych	  nawyków	  prozdrowotnych,	  	  

	  
-‐	   	   przekonanie	   ich	   o	   słuszności	   podejmowanych	   działań	  	  

profilaktycznych	  w	  domu	  i	  środowisku	  szkolnym,	  	  
	  
-‐	  zainteresowanie	  rodziców	  zdrowiem	  ich	  dzieci	  

	  i	  czynnikami	  wpływającymi	  na	  jego	  zachowanie.	  	  



	  	  	  	  Program	  „	  Moje	  Dziecko	  Idzie	  do	  Szkoły”	  skierowany	  
jest	  do	  dzieci	  w	  wieku	  wczesnoszkolnym,	  	  

ich	  rodziców	  i	  opiekunów.	  
	  	  

W	  roku	  szkolnym	  2015/16	  w	  szkołach	  i	  przedszkolach	  	  
na	  terenie	  województwa	  wielkopolskiego	  	  
realizowana	  jest	  14	  edycja	  Programu.	  	  

	  
	  



Projekt	  "Bądźmy	  zdrowi	  -‐	  wiemy,	  	  
więc	  działamy”	  	  	  

	  
Celem	  Projektu	  jest	  zmniejszenie	  liczby	  dzieci	  	  
i	  młodzieży	  zagrożonych	  otyłością,	  nadwagą	  

	  i	  chorobami	  dietozależnymi	  poprzez	  zwiększenie	  	  
świadomości	  społecznej	  dotyczącej	  	  

wpływu	  żywienia	  i	  aktywności	  fizycznej	  na	  zdrowie	  	  
oraz	  kształtowanie	  właściwych	  nawyków	  	  

i	  umiejętności	  prozdrowotnych.	  	  



	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  Projekt	  skierowany	  jest	  do	  dzieci	  w	  wieku	  
przedszkolnym	  i	  wczesnoszkolnym,	  gimnazjalistów,	  

ich	  rodziców	  i	  opiekunów.	  	  
	  



Projekt	  „Bądźmy	  zdrowi	  –	  wiemy,	  więc	  działamy”	  	  
był	  pierwszym	  projektem	  z	  zakresu	  promocji	  zdrowia	  
realizowanym	  przez	  pracowników	  Państwowej	  Inspekcji	  
Sanitarnej	  na	  terenie	  województwa	  wielkopolskiego	  

współfinansowanym	  ze	  środków	  Mechanizmu	  Finansowego	  
Europejskiego	  Obszaru	  Gospodarczego	  /MF	  EOG/.	  

	  
Więcej	  informacji	  o	  	  działaniach	  z	  zakresu	  oświaty	  zdrowotnej	  

	  i	  promocji	  zdrowia	  na	  stronie	  www.wsse-‐poznan.pl	  	  



	  
WYMAGANIA	  SANITARNO-‐HIGIENICZNE	  

PRAWO	  ŻYWNOŚCIOWE	  
	  §  Rozporządzenie	  Ministra	  Zdrowia	  	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015	  r.	  w	  

sprawie	  grup	  środków	  spożywczych	  przeznaczonych	  do	  
sprzedaży	  dzieciom	  i	  młodzieży	  w	  jednostkach	  systemu	  
oświaty	  oraz	  wymagań,	  jakie	  muszą	  spełnić	  środki	  spożywcze	  
stosowane	  w	  ramach	  żywienia	  zbiorowego	  dzieci	  i	  młodzieży	  
w	  tych	  jednostkach	  (Dz.	  U.	  2015	  poz.	  1256)	  

§  Ustawa	  z	  dnia	  25	  sierpnia	  2006	  r.	  o	  bezpieczeństwie	  żywności	  i	  
żywienia	  (tj.	  Dz.	  U.	  z	  dn.	  30	  kwietnia	  2015	  r.	  poz.	  594.)	  	  

§  Rozporządzenie	  (UE)	  nr	  852/2004	  z	  dn.	  29.04.2004	  r.	  w	  
sprawie	  higieny	  środków	  spożywczych	  	  

§  Rozporządzenie	  Parlamentu	  Europejskiego	  i	  Rady	  (UE)	  nr	  
1169/2011	  z	  dnia	  25	  października	  2011	  r.	  w	  sprawie	  
przekazywania	  konsumentom	  informacji	  na	  temat	  żywności	  

	  

	  
	  



ROPORZĄDZENIE	  MINISTRA	  ZDROWIA	  
	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015	  r.	  	  

§  Załącznik	  nr	  1	  
GRUPY	  ŚRODKÓW	  SPOŻYWCZYCH	  PRZEZNACZONYCH	  DO	  
SPRZEDAŻY	  DZIECIOM	  I	  MŁODZIEŻY	  W	  JEDNOSTKACH	  
SYSTEMU	  OŚWIATY	  

§  Załącznik	  nr	  2	  
	  	  	  	  WYKAZ	  WYMAGAŃ,	  JAKIE	  MUSZĄ	  SPEŁNIAĆ	  ŚRODKI	  

SPOŻYWCZE	  STOSOWANE	  W	  RAMACH	  
	  	  	  	  	  ŻYWIENIA	  ZBIOROWEGO	  DZIECI	  I	  MŁODZIEŻY	  W	  

JEDNOSTKACH	  SYSTEMU	  OŚWIATY	  
	  



	  Poradnik	  Implementacyjny	  WIEM	  CO	  JEM	  	  

	  	  	  Propozycje	  posiłków	  dla	  dzieci	  w	  przedszkolach	  i	  
szkołach	  

	  	  -‐	  na	  stronie	  Ministerstwa	  Zdrowia	  wejść	  na	  zakładkę:	  
„Aktualności”,	  następnie	  odszukać	  link	  pn.	  

	  	  	  „Pierwsze	  efekty	  walki	  z	  nadwagą	  i	  
otyłością”	  (22.10.2015r.)	  i	  	  

	  	  	  	  	  kliknąć	  na	  tytuł	  o	  treści:	  „Poradnik	  implementacyjny	  
jest	  dostępny	  w	  serwisie	  Wiem	  co	  jem”	  -‐	  pobrać	  plik	  
(Propozycje	  posiłków	  dla	  dzieci	  w	  przedszkolach	  i	  
szkołach).	  
	  Poradnik	  konsultowany	  był	  	  przez	  Instytut	  Żywności	  i	  Żywienia,	  	  a	  opracowany	  przez	  Centrum	  
Komunikacji	  Społecznej	  Urzędu	  m.st.	  Warszawy.	  



Opracowanie	  zawiera	  propozycje	  60	  zestawów	  
jadłospisów	  w	  przedszkolach	  składających	  się	  	  

z	  trzech	  posiłków	  (śniadanie,	  obiad,	  podwieczorek)	  

	  	  	  	  Jadłospisy	  zostały	  podzielone	  na	  dwa	  sezony:	  
jesienno-‐zimowy	  i	  wiosenno-‐letni,	  przede	  wszystkim	  
z	  uwagi	  na	  dostępność	  produktów	  na	  rynku	  w	  
różnych	  porach	  roku.	  

	  	  	  	  W	  okresie	  zimowym	  i	  wczesno-‐wiosennym	  zaleca	  się	  
wykorzystanie	  warzyw	  i	  owoców	  mrożonych,	  ze	  
względu	  na	  mniejszą	  dostępność	  produktów	  
świeżych.	  



	  

Nadzór	  nad	  realizacją	  Rozporządzenia	  Ministra	  
Zdrowia	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015	  r.	  

	  	  W	  województwie	  wielkopolskim	  pod	  nadzorem	  Państwowych	  
Powiatowych	  Inspektorów	  Sanitarnych	  jest	  1670	  obiektów	  
znajdujących	  się	  na	  terenie	  placówek	  oświatowych,	  które	  
oferują	  żywienie	  zbiorowe	  lub	  sprzedaż	  żywności.	  	  

	  	  	  	  	  Do	  grupy	  tej	  zaliczają	  się:	  
•  sklepiki	  szkolne,	  
•  stołówki	  (szkolne,	  przedszkolne	  itp.),	  
•  bufety/	  punkty	  gastronomiczne.	  
	  
	  Od	  chwili	  wejścia	  w	  życie	  Rozporządzenia	  Ministra	  Zdrowia	  z	  
dnia	  26	  sierpnia	  2015r.	  skontrolowano	  172	  obiekty,	  a	  
likwidacji	  uległo	  70	  (+	  6	  sklepików	  uczniowskich).	  
Zlikwidowane	  obiekty	  w	  zdecydowanej	  większości	  stanowią	  
sklepiki	  szkolne.	  	  

	  	  	  	  	  (stan	  na	  połowę	  października	  2015	  r.)	  



Nadzór	  nad	  realizacją	  Rozporządzenia	  Ministra	  
Zdrowia	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015	  r.	  

	  	  	  	  	  W	  przypadku	  stwierdzonych	  nieprawidłowości	  stosowano	  
upomnienia	  oraz	  pouczenia,	  a	  w	  większości	  przypadków	  
zostały	  wydane	  zalecenia	  i	  zobowiązano	  dyrektorów	  placówek	  
oświatowych	  do	  przestrzegania	  zapisów	  Rozporządzenia	  
Ministra	  Zdrowia	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015r.	  	  

	  	  	  	  	  Zalecenia	  dotyczyły	  m.in.	  całkowitego	  wyeliminowania	  cukru.	  
Wydano	  1	  decyzję	  administracyjną	  (PPIS	  Września).	  
Przeprowadzane	  kontrole	  zazwyczaj	  miały	  charakter	  
instruktażowy	  -‐	  w	  ich	  trakcie	  przekazywano	  informacje	  
dotyczące	  Rozporządzenia.	  

	  	  	  	  	  W	  związku	  z	  licznymi	  telefonicznymi	  zapytaniami,	  
wątpliwościami,	  uwagami	  udzielano	  w	  miarę	  możliwości	  
informacje	  mające	  na	  celu	  pomoc	  i	  ułatwienie	  realizacji	  
wymogów	  rozporządzenia.	  



Niektóre	  uwagi	  dotyczące	  trudności	  w	  realizacji	  
Rozporządzenia	  MZ	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015r.	  

PPIS	  w	  województwie	  wielkopolskim	  jako	  trudności	  w	  realizacji	  
Rozporządzenia	  MZ	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015	  r.	  wskazali	  przede	  
wszystkim:	  
	  
a) ograniczoną	  liczbę	  produktów	  dostępnych	  na	  rynku,	  które	  
spełniałyby	  wskazane	  w	  Rozporządzeniu	  wymagania	  –	  np.	  
produkty	  będące	  w	  ogólnej	  sprzedaży	  takie	  jak	  jogurty,	  napoje,	  
przekąski	  zbożowe,	  zawierają	  zbyt	  dużo	  cukru	  

b)	  	  wysokie	  ceny	  żywności	  odpowiadającej	  wymaganiom	  	  	  	  
Rozporządzenia	  wysoka	  cena	  miodu,	  który	  jest	  dopuszczony	  do	  
słodzenia	  wybranych	  napojów	  cena	  kanapek	  sporządzonych	  
zgodnie	  z	  Rozporządzeniem	  jest	  wysoka	  i	  nie	  są	  kupowane	  przez	  
uczniów	  



Niektóre	  uwagi	  dotyczące	  trudności	  w	  realizacji	  
Rozporządzenia	  MZ	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015r.	  

	  
	  	  	  	  c)	  	  stawki	  żywieniowe	  ustalone	  są	  na	  zbyt	  niskim	  poziomie,	  
ograniczając	  tym	  samym	  możliwość	  zapewnienia	  prawidłowej	  
liczby	  i	  jakości	  posiłków	  –	  konieczne	  jest	  ich	  podwyższenie,	  by	  
dostosować	  serwowane	  posiłki	  do	  wymagań	  rozporządzenia	  

	  
	  

	  	  	  	  	  d)	  skargi	  na	  „jałowość”	  posiłków	  (w	  tym	  incydenty	  
dotyczące	  przynoszenia	  i	  korzystania	  z	  własnych	  solniczek	  w	  
szkołach	  przez	  dzieci)	  brak	  chęci	  spożywania	  posiłków	  przez	  
dzieci,	  dzieci	  nie	  są	  przyzwyczajone	  do	  spożywania	  pieczywa	  
razowego	  i	  pełnoziarnistego	  –	  podawanie	  takiego	  pieczywa	  
dzieciom	  powoduje,	  że	  dzieci	  nie	  zjadają	  kanapek	  i	  pozostają	  
głodne	  

	  



Niektóre	  uwagi	  dotyczące	  trudności	  w	  realizacji	  
Rozporządzenia	  MZ	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015r.	  

	  
	  	  	  e)	  trudności	  w	  interpretacji	  Rozporządzenia	  np.	  w	  ułożeniu	  

jadłospisów	  w	  oparciu	  o	  przepisy	  Rozporządzenia	  MZ	  z	  dnia	  
26	  sierpnia	  2015	  r.	  bądź	  trudności	  w	  interpretacji	  i	  
przełożenia	  przepisów	  na	  praktykę	  (przez	  przedsiębiorców)	  

	  
	  	  	  	  f)	  sklepiki	  szkolne	  w	  szkołach	  ponadgimnazjalnych,	  

zawodowych	  i	  dla	  dorosłych	  –	  kupowanie	  słodyczy	  za	  
okazaniem	  dowodu	  osobistego,	  tzw.	  „wyciągania	  spod	  lady	  
słodyczy	  i	  innych	  produktów	  zabronionych”	  (część	  uczniów	  
pełnoletnia	  a	  cześć	  niepełnoletnia	  –	  rozbicie	  sklepiku	  na	  
dwie	  części)	  –	  liczne	  zapytania	  właścicieli	  sklepików	  



Niektóre	  uwagi	  dotyczące	  trudności	  w	  realizacji	  
Rozporządzenia	  MZ	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015r.	  

	  
	  	  	  	  	  g)	  brak	  szkoleń	  

–  pracownicy	  kuchni	  zgłaszają	  zapotrzebowanie	  na	  
szkolenia	  w	  zakresie	  zdrowego	  żywienia	  

–  zbyt	  mała	  wiedza	  w	  interpretacji	  rozporządzenia	  
1333/2008	  w	  sprawie	  stosowania	  dodatków	  do	  żywności	  
oraz	  odczytywania	  prawidłowo	  etykiet	  na	  produktach	  
gotowych	  używanych	  do	  przygotowywania	  posiłków	  

–  brak	  w	  placówkach	  	  wykwalifikowanych	  osób,	  które	  
posiadają	  wiedzę	  na	  temat	  prawidłowości	  układania	  
jadłospisów,	  (związane	  z	  wieloletnim	  brakiem	  przepisów	  
prawa	  w	  tym	  zakresie)	  

–  brak	  dostatecznej	  wiedzy	  osób	  zajmujących	  się	  
przygotowywaniem	  posiłków	  



Niektóre	  uwagi	  dotyczące	  trudności	  w	  realizacji	  
Rozporządzenia	  MZ	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015r.	  

h)	  brak	  dostatecznego	  wyposażenia	  bloków	  żywienia	  w	  sprzęt	  
do	  przygotowywania	  potraw	  w	  zastępstwie	  potraw	  
smażonych	  (piecyki	  konwekcyjne,	  piekarniki)	  

	  
i)	  brak	  czasu	  na	  dostosowanie	  sprzedaży	  oraz	  żywienia	  do	  

nowych	  wymogów	  (brak	  okresu	  przejściowego	  na	  
wdrożenie)	  



Uwagi	  dotyczące	  trudności	  w	  kontrolowaniu	  obiektów	  
zgodnie	  z	  Rozporządzeniem	  MZ	  z	  dnia	  26	  sierpnia	  2015r.	  

j)	  	  	  	  dyrektorzy	  kontrolowanych	  obiektów	  przekazują	  w	  trakcie	  
kontroli	  swoje	  niezadowolenie	  i	  uwagi,	  iż	  wydane	  
rozporządzenie	  nie	  powinno	  mieć	  takiego	  restrykcyjnego	  
charakteru.	  Karanie	  grzywną	  od	  pierwszych	  dni	  wejścia	  w	  
życie	  rozporządzenia,	  której	  kwota	  ma	  być	  nie	  niższa	  niż	  
1000	  zł.,	  budzi	  wątpliwości.	  Powinien	  być	  wprowadzony	  
okres	  przejściowy	  np.	  2	  lata	  na	  wdrożenie	  postanowień	  
tego	  rozporządzenia.	  Wdrożenie	  rozporządzenia	  powinna	  
poprzedzić	  przeprowadzona	  edukacja	  rodziców,	  dzieci	  oraz	  
innych	  grup	  konsumenckich	  



Rozdział 2 Kary pieniężne  
Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  
(Dz. U. z  2015 r. poz. 594) 

Art. 103. 1. Kto: 
 
8) w ramach prowadzonej działalności sprzedaje w jednostce 

systemu oświaty środki spożywcze inne niż objęte 
grupami środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1, 

9) w ramach prowadzonej działalności reklamuje lub promuje 
w jednostce systemu oświaty środki spożywcze inne niż 
objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1 lub 
niespełniające wymagań określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 2, 

 



10) prowadząc działalność w zakresie zbiorowego żywienia 
dzieci i młodzieży w jednostce systemu oświaty w 
ramach żywienia zbiorowego stosuje środki spożywcze 
nieodpowiadające wymaganiom określonym w 
przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 
2 

podlega karze pieniężnej w wysokości: 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 art.103 ww. 
ustawy: 

pkt 8–10 – wysokość kary pieniężnej może być                     
wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł; 

 



Najczęściej	  pojawiające	  się	  wątpliwości	  i	  
pytania	  

	  	  	  	  Jakie	  sery	  mogą	  być	  użyte	  do	  przygotowania	  
kanapek	  sprzedawanych	  w	  sklepikach	  
szkolnych?	  

	  
 Wszystkie	  rodzaje	  serów,	  z	  wyjątkiem	  serów	  	  	  	  
topionych.	  

	  



Najczęściej…zadawane pytania 

	  	  	  Czy	  kryterium	  10	  g	  cukrów	  w	  100	  g	  produktu	  
gotowego	  do	  spożycia	  odnosi	  się	  do	  cukrów	  
naturalnie	  występujących	  w	  produkcie,	  czy	  
uwzględnia	  również	  cukry	  dodane	  w	  procesie	  
produkcyjnym?	  

 
 Kryterium	  odnosi	  się	  do	  wszystkich	  cukrów	  
występujących	  w	  żywności,	  
	  tych	  występujących	  naturalnie	  w	  surowcach	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  tych	  dodanych	  w	  procesie	  produkcji.	  

	  



Najczęściej…zadawane	  pytania	  

	  	  	  	  Czy	  do	  koktajlu	  można	  dodawać	  cukier	  i	  inne	  
substancje	  słodzące?	  

 
 Wobec	  koktajli	  nie	  zdefiniowano	  wymogu	  
zakazującego	  dodatku	  cukrów	  i	  substancji	  
słodzących.	  
	  	  

	  



Najczęściej…zadawane	  pytania	  

	  	  	  	  Czy	  w	  stołówkach	  można	  serwować	  pieczywo	  
pszenne	  „białe”?	  
	  	  
 Tak.	  	  
	  Wobec	  pieczywa	  serwowanego	  w	  ramach	  żywienia	  
zbiorowego,	  w	  tym	  w	  stołówkach	  szkolnych	  nie	  
ustalono	  kryteriów	  co	  to	  rodzajów	  mąk,	  z	  których	  
może	  ono	  być	  wytwarzane.	  

	  



Najczęściej…zadawane	  pytania	  

	  	  	  	  Czy	  w	  sklepikach	  można	  sprzedawać	  
drożdżówki?	  

 
 Zgodnie	  ze	  zdefiniowanymi	  w	  załączniku	  I	  
wymogami	  dotyczącymi	  „zbożowych	  
produktów	  śniadaniowych	  oraz	  innych	  
produktów	  zbożowych”	  (pkt	  6)	  

	   	  słodkie	  drożdżówki	  nie	  mogą	  być	  sprzedawane	  	  
w	  sklepikach.	  
	  	  

	  



Najczęściej…zadawane	  pytania	  

	  	  	  Dlaczego	  w	  stołówkach	  nie	  można	  używać	  soli	  
i	  cukru?	  

 
 W	  stołówkach	  do	  przygotowywania	  posiłków	  
można	  używać	  soli	  i	  cukru.	  
	  Stosuje	  się	  je	  w	  ograniczonej	  ilości	  i	  nie	  do	  
każdego	  typu	  posiłku,	  zgodnie	  z	  wymogami	  
podanymi	  w	  załączniku	  II. 	  	  

	  



Najczęściej…zadawane	  pytania	  
	  	  	  Czy	  można	  dosładzać	  kompot,	  jeśli	  tak	  to	  
czym?	  

  Dla	  wszystkich	  napojów	  sporządzanych	  w	  ramach	  
żywienia	  zbiorowego	  zdefiniowano	  kryterium	  bez	  
dodatku	  cukrów	  i	  substancji	  słodzących.	  

	  	  	  	  W	  przypadku	  herbaty,	  naparu,	  kawy	  zbożowej	  i	  kakao	  
dozwolone	  jest	  słodzenie	  naturalnym	  miodem	  
pszczelim.	  	  
	  Słodki	  smak	  kompotu	  można	  uzyskać	  łącząc	  
odpowiednie	  rodzaje	  owoców.	  Dodatek	  suszonych	  
owoców	  sprzyja	  uzyskaniu	  pożądanej	  smakowitości.	  
	  	  

	  



Najczęściej…zadawane pytania 

Czy	  solenie	  jest	  zabronione?	  
 
Rozporządzenie	  nie	  zakazuje	  używania	  soli.	  
W	  żywieniu	  –	  szczególnie	  dzieci	  i	  młodzieży	  –
należy	  ograniczyć	  jej	  spożycie.	  W	  trakcie	  
przygotowywania	  posiłków	  można	  stosować	  
sól	  o	  obniżonej	  zawartości	  sodu.	  



Produkty	  o	  niskiej	  zawartości	  sodu	  

•  o	  niskiej	  zawartości	  sodu/soli,	  tj.	  zawierający	  nie	  
więcej	  niż	  0,12g	  sodu	  lub	  równoważnej	  ilości	  soli	  na	  
100g	  lub	  100ml	  środka	  spożywczego	  lub	  o	  obniżonej	  
zawartości	  sodu/soli,	  tj.	  obniżenie	  zawartości	  sodu	  
lub	  wartości	  równoważnej	  dla	  soli	  co	  najmniej	  25%	  w	  
porównaniu	  z	  podobnym	  produktem	  

	  	  
	  



Przelicznik	  
1g	  sodu	  	  -‐-‐-‐	  2,5g	  soli	  
0,12g	  sodu	  -‐-‐-‐	  x	  
x=0,3g	  soli	  

•  w	  procesie	  przygotowania	  posiłku	  jest	  stosowana	  sól	  
o	  obniżonej	  zawartości	  sodu	  (sodowo-‐potasowa)	  

•  sól	  nie	  jest	  stosowana	  po	  procesie	  przygotowania	  
posiłku	  

•  w	  żywieniu	  zbiorowym	  należy	  uwzględnić,	  że	  dzienne	  
spożycie	  soli	  powinno	  wynosić	  nie	  więcej	  niż	  5g	  
(przedszkole	  3,75g)	  



Dot.	  załącznika	  nr	  2	  rozporządzenia	  MZ	  z	  dnia	  26	  	  	  
sierpnia	  2015	  r.	  
2.	  W	  żywieniu	  zbiorowym	  dzieci	  i	  młodzieży	  w	  jednostkach	  
systemu	  oświaty	  stosuje	  się:	  

	  
1)	  produkty	  zbożowe	  lub	  ziemniaki	  (przetworzone):	  

a)  przy	  czym	  zbożowe	  produkty	  śniadaniowe	  zawierają	  nie	  
więcej	  niż	  15	  g	  cukrów	  w	  100	  g	  produktu	  gotowego	  do	  
spożycia,	  

	  
b)	  o	  niskiej	  zawartości	  sodu/soli,	  tj.	  zawierające	  nie	  więcej	  niż	  

0,12	  g	  sodu	  lub	  równoważnej	  ilości	  soli	  na	  100	  g	  lub	  na	  100	  
ml	  środka	  spożywczego	  lub	  o	  obniżonej	  zawartości	  sodu/
soli,	  tj.	  obniżenie	  zawartości	  sodu	  lub	  wartości	  równoważnej	  
dla	  soli	  wynosi	  co	  najmniej	  25%	  w	  porównaniu	  z	  podobnym	  
produktem,	  

	  



c)	  zawierające	  nie	  więcej	  niż	  10	  g	  tłuszczu	  w	  100	  g	  
produktu	  gotowego	  do	  spożycia,	  

d)	  jedną	  lub	  więcej	  porcji	  w	  śniadaniu,	  obiedzie	  oraz	  
kolacji,	  

e)	  trzy	  lub	  więcej	  różnych	  produktów	  z	  tej	  kategorii	  
środków	  spożywczych	  w	  posiłkach	  obiadowych	  w	  
tygodniu,	  

f)	  nie	  więcej	  niż	  jedną	  porcję	  potrawy	  smażonej	  z	  tej	  
kategorii	  środków	  spożywczych	  w	  tygodniu,	  

g)	  przy	  czym	  do	  smażenia	  jest	  używany	  olej	  roślinny 
rafinowany	  o	  zawartości	  kwasów	  
jednonienasyconych	  powyżej	  50%	  i	  zawartości	  
kwasów	  wielonienasyconych	  poniżej	  40%;	  

Nazwa	   %JKT	   %WKT	   %NKT	  

Olej	  rzepakowy	   58,9	   29,6	   7,4	  



5)	  mięso,	  ryby,	  jaja,	  orzechy,	  nasiona	  roślin	  
strączkowych	  i	  inne	  nasiona:	  

a)	  przy	  czym	  w	  przypadku	  orzechów	  i	  nasion:	  bez	  dodatku	  
cukrów	  i	  substancji	  słodzących	  zdefiniowanych	  

	  	  	  	  	  w	  rozporządzeniu	  (WE)	  nr	  1333/2008,	  soli	  oraz	  tłuszczu,	  
b)	  jedną	  lub	  więcej	  porcji	  żywności	  z	  tej	  kategorii	  środków	  

spożywczych	  każdego	  dnia,	  
c)	  porcję	  ryby	  co	  najmniej	  raz	  w	  tygodniu,	  
d)	  przy	  czym	  do	  smażenia	  jest	  używany	  olej	  roślinny	  rafinowany	  

o	  zawartości	  kwasów	  jednonienasyconych	  powyżej	  50%	  i	  
zawartości	  kwasów	  wielonienasyconych	  poniżej	  40%,	  

e)	  przy	  czym	  nie	  więcej	  niż	  jedną	  porcję	  potrawy	  smażonej	  w	  
ciągu	  tygodnia	  szkolnego	  od	  poniedziałku	  do	  piątku,	  

	  	  	  	  	  a	  w	  żywieniu	  7-‐dniowym	  nie	  więcej	  niż	  dwie	  porcje	  potrawy	  
smażonej	  w	  tygodniu;	  

	  



Jakie	  kroki	  mają	  być	  podjęte?	  

ü Opracowanie	  poradnika	  przez	  Instytut	  	  	  	  	  	  	  
Żywności	  i	  Żywienia	  	  	  

    
ü 	  Dalsze	  konsultacje	  



	  
	  

	  	  	  	  	  Dziękuję	  za	  uwagę!	  


