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Rozwój         Żywienie 

 

Współpraca między Miejskim Zespołem Żłobków w Łodzi  

a jednostką naukową – Zakładem Higieny Żywienia i Epidemiologii 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

 

jest kontynuacją idei  

„Towarzyszenia dziecku w rozwoju” 



Rola żłobka w zakresie żywienia dzieci 

 

   zapewnienie dzieciom racjonalnego odżywiania w czasie ich 

pobytu w żłobku 

    zapobieganie zaburzeniom stanu odżywienia dziecka 

   kształtowanie prawidłowych nawyków i zwyczajów 

żywieniowych dziecka  

   edukacja żywieniowa dzieci oraz ich Rodziców /Opiekunów  



Współpraca wielopłaszczyznowa 

  Wsparcie merytoryczne i szkolenia z zakresu prawidłowego 

żywienia dzieci w wieku 1-3 lata dla realizatorów żywienia w 

żłobku 

 

  Badania  naukowe 

 ocena żywienia w żłobkach 

 ocena żywienia dzieci w domu 

 opracowanie narzędzi, pozwalających realizatorom żywienia w żłobku na 

samokontrolę planowanych jadłospisów 

 przygotowanie prac dyplomowych, publikacji w czasopismach naukowych, 

prezentacji na konferencjach naukowych 

 

  Warsztaty edukacyjne dla Rodziców/Opiekunów  

 



Początki współpracy 

2012 rok – opracowanie i wdrożenie programu oceny żywienia   

w łódzkich żłobkach 

  

Cele programu:  

analiza i okresowa kontrola prawidłowości realizacji zasad 

racjonalnego żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w placówkach 

żywienia zbiorowego w Łodzi (we wszystkich placówkach) 

prowadzenie poradnictwa w zakresie racjonalizacji żywienia 

zbiorowego dla osób odpowiedzialnych za żywienie w żłobkach  

ewaluacja programu i ocena skuteczności działań edukacyjnych  



I etap badań 

Analiza żywienia 

 jakościowa (ocena urozmaicenia posiłków, częstości występowania 

produktów w poszczególnych posiłkach w ciągu dnia i w dekadzie) 

 ilościowa (ocena wartości kalorycznej, struktury energetycznej diet, 

zawartości podstawowych składników odżywczych (białka, tłuszczu, kwasów 

tłuszczowych, cholesterolu, węglowodanów, sacharozy, błonnika 

pokarmowego), witamin ( A, E, B1, B2, B6, PP, B12, C, D i kwasu foliowego) oraz 

składników mineralnych (Na, K, P, Ca, M g, Zn, Fe i J)  

 

Analizie poddano jadłospisy oraz raporty magazynowe pobierane 

systemem dekadowym w okresie 4 sezonów żywieniowych: 

jesień i zima 2011 r. oraz wiosna i lato 2012 r. 

(łącznie zanalizowano 1200 jadłospisów i 1200 raportów magazynowych)   



Ocena jakościowa 

 Odsetek 

prawidłowo 

zestawionych 

posiłków – 

metodą 

punktową  

 testem 

Bielińskiej z 

modyfikacją 

Kuleszy i wsp. – 

wg sezonów 

żywieniowych  



Ocena jakościowa 

 Odsetek 

prawidłowo 

zestawionych 

posiłków – 

metodą 

punktową  

 testem 

Bielińskiej z 

modyfikacją 

Kuleszy i wsp. – 

wg typów 

posiłków  



Ocena jakościowa 

 Ocena 

częstości 

występowania 

określonych 

produktów w 

jadłospisach 

dekadowych -   

 metodą 

punktową wg 

Starzyńskiej    



Ocena jakościowa 

 Ocena częstotliwości 

występowania 

określonych 

produktów i potraw 

jadłospisach 

dekadowych -  

wskazanych i 

niewskazanych w 

racjonalnym żywieniu    



Ocena ilościowa 

 Pozyskiwanie 

danych do analizy 

 

      Oszacowanie  

średniego spożycia 

produktów 

spożywczych na 

podstawie 

jadłospisów 

dekadowych i 

raportów magazy-

nowych, po 

uwzględnieniu 

liczby żywionych 

dzieci (w g/os/d)   



Ocena ilościowa 

 Wyliczenie 

wartości 

energetycznej i 

odżywczej 

żłobkowych racji 

pokarmowych z  

wykorzystaniem 

programu Dieta 5.0, 

z bazą danych IŻŻ 



Ocena ilościowa 

 Odniesienie 

uzyskanych 

wartości dla energii 

i składników 

odżywczych  do 

aktualnych norm 

żywienia dla dzieci 

w wieku 1-3 lat 



Audyt w poszczególnych placówkach 

Indywidualnie, w każdej z 30 placówek MZŻ, zorganizowano spotkania 

ze wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za żywienie dzieci w tej 

placówce -  dietetykami, intendentami, kucharzami, pielęgniarkami, 

opiekunkami i kierownikami, aby omówić wspólnie wszystkie problemy 

i nieprawidłowości wykazane w analizie ilościowej i jakościowej oraz 

wskazać kierunki zmian w planowaniu żywienia.  

Spotkania te były jednocześne warsztatami szkoleniowymi z zakresu 

zasad prawidłowego żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w 

placówkach żywienia zbiorowego.   



II etap badań - ewaluacja 

 

W badaniu ewaluacyjnym,  

poddano takiej samej jak w    

I etapie badania analizie  

- jadłospisy oraz raporty 

magazynowe pobierane 

systemem dekadowym  

w okresie 2 sezonów 

żywieniowych: 

 jesiennym i wiosennym      

(w październiku 2013 r.          i 

w marcu 2014 r.) 

 

  



Ewaluacja - wyniki 

Zmiany w stosunku do I etapu: 

 istotna poprawa w zakresie częstości występowania w 

jadłospisach produktów spożywczych o wysokiej wartości 

odżywczej: 

 niesłodzonych napojów mlecznych, jak jogurt naturalny, kefir czy maślanka          

(z 1,1 do 2 razy w dekadzie) 

 ryb ( z 1,2 do 2,2 razy w dekadzie) 

 pieczywa razowego i pełnoziarnistego (z 2,9 do 7,6 razy w dekadzie)  

 kasz (z 3,2 do 5,2 razy w dekadzie) 

 naturalnych płatków zbożowych (z 2,1 do 3 razy w dekadzie) 

 mięs wieprzowych, wołowych i innych (poza drobiem) (z 4,9 do 5,7 razy w 

dekadzie) 

 czystej wody, dostępnej dla dzieci „na żądanie” do posiłków i między posiłkami  

(w I etapie nie była ona dostępna) 

  



Ewaluacja - wyniki 

Zmiany w stosunku do I etapu: 

 zmniejszenie częstości występowania w jadłospisach: 

 słodkich jogurtów owocowych i serków homogenizowanych (z 1,5 do 0,5 razy w 

dekadzie) 

 śmietany (z 3,1 do 1,2 razy w dekadzie) 

 słodkich produktów śniadaniowych, jak kuleczki czekoladowe, kółeczka miodowe 

i płatki cynamonowe (z 2,1 do 1 raz w dekadzie) 

 wody z syropem owocowym/miodem (z 1,4 do 0,4 razy w dekadzie) 

 mięs drobiowych (z 4,2 do 3,7 razy) i wędlin drobiowych (z 2 do 1,6 razy w 

dekadzie) 

 I śniadań i podwieczorków „na słodko” (tylko z dżemem, miodem, syropem, 

ciastkami) bez dodatku owoców i warzyw (średnio w obydwu badanych sezonach 

z 2,8 do 0,3 razy w dekadzie) 

 

  wyeliminowanie z jadłospisów produktów niewskazanych w 

żywieniu dzieci w wieku 1-3 lata, takich jak sery topione, gotowe wyroby 

garmażeryjne, przemysłowe ciastka i inne słodycze – produkty te nie występowały w 

żadnym analizowanym jadłospisie 

  



Ewaluacja - wyniki 

Zmiany w stosunku do I etapu: 

 poprawa w zakresie doboru produktów i komponowania 

poszczególnych posiłków i całodziennych jadłospisów 

 mniejsze odchylenia w podaży energii i składników odżywczych w 

stosunku do norm żywieniowych  

  



Nowe narzędzia badawcze 

Na podstawie analizy jadłospisów, przygotowanych i realizowanych w 

żłobkach po zakończeniu procesu ewaluacji, wypracowano nowe 

narzędzia badawcze, dostosowane do specyfiki żywienia w żłobku, 

które pozwalają realizatorom żywienia w żłobku na szybką 

samokontrolę planowanych jadłospisów: 

 test do oceny punktowej jadłospisów dekadowych 

 test do oceny punktowej jadłospisów 1-dniowych 

 ankietę do oceny częstości występowania w dekadzie 

poszczególnych produktów i potraw 

 nową, dzienną rację pokarmową z tabelą produktów zamiennych, 

ułatwiającą urozmaicanie posiłków w kolejnych dniach dekady 



Badanie zwyczajowego spożycia dzieci 
uczęszczających do łódzkich żłobków 

Badanie zwyczajowego, całodobowego spożycia dzieci 

uczęszczających do łódzkich żłobków. 

 Wyniki opacowano na podstawie danych z wywiadów 

żywieniowych, pozyskanych od opiekunek w żłobkach (posiłki 

spozyte w żłobku) i rodziców dzieci (kolacje i posiłki 

weekendowe) 

Badanie to, podobnie jak analizę żywienia w żłobkach,  przeprowadzono 

za zgodą Komisji Bioetyki UM 



Prezentacja wyników badania na 
konferencji naukowej 

5 grudnia 2013r. Urząd Miasta Łodzi 

 

 VIII Sympozjum Naukowe z cyklu „Dziecko Łódzkie” Współczesne 

problemy medycyny wieku rozwojowego. 

Tematyka wiodąca: Dziecko w zdrowiu i chorobie. 

 
 



Prezentacja wyników badania na 
konferencji naukowej 

 
 

Praca 

prezentowana 

na sesji 

plakatowej 

 

 



Spotkania edukacyjne z Rodzicami/Opiekunami  

Spotkania o charakterze 
warsztatowym,  

dla Rodziców/Opiekunów dzieci 

uczęszczających do żłobków, 

prowadzone przez studentów 

Uniwersytetu Medycznego 

 w Łodzi na kierunku Dietetyka, pod 

kierunkiem Opiekuna zajęć 

studenckich  i specjalisty d/s 

żywienia w MZŻ w Łodzi 



Prace dyplomowe 



Publikacje naukowe 



Publikacje naukowe 



. 

Monografia 



Racja pokarmowa 

Racja pokarmowa, 

opracowana na 

podstawie 

analizowanych w 

badaniu dekadówek 

poewaluacyjnych, 

a następnie 

przetestowana w 

jadłospisach 

realizowanych na co 

dzień w żłobkach  



Tabele zamienne 
(do racji pokarmowej) 



Test do oceny punktowej jadłospisów 
dekadowych 



Test do oceny punktowej jadłospisów  
1-dniowych 



Ankieta do oceny częstości występowania  
w dekadzie poszczególnych produktów i potraw 



Dziękuję za uwagę 


