
„Wkręć się w zdrowie” Anna Sołyga 
Kontakt: +48 881 411 493, e-mail: wkrecsiewzdrowie@gmail.com  
 

Dzienniczek żywieniowy 

Data i dzień tygodnia (dzień roboczy):  

Godzina wstania z łóżka:    Godzina pójścia spać: 

Godzina Posiłek 
Składniki (sposób 
przygotowania) 

Ilość/miara 
domowa 

Uwagi/samopoczucie 

 śniadanie    

 II śniadanie    

 obiad    

 podwieczorek    

 kolacja    

 podjadanie / 
przekąski 

 
 

 

 

 

  

 



„Wkręć się w zdrowie” Anna Sołyga 
Kontakt: +48 881 411 493, e-mail: wkrecsiewzdrowie@gmail.com  
 

Data i dzień tygodnia (dzień roboczy): 

Godzina wstania z łóżka:    Godzina pójścia spać: 

Godzina Posiłek 
Składniki (sposób 
przygotowania) 

Ilość/miara 
domowa 

Uwagi/samopoczucie 

 śniadanie    

 II śniadanie    

 obiad    

 podwieczorek    

 kolacja    

 podjadanie / 
przekąski 

 
 

 

 

 

  

 

 



„Wkręć się w zdrowie” Anna Sołyga 
Kontakt: +48 881 411 493, e-mail: wkrecsiewzdrowie@gmail.com  
 

Data i dzień tygodnia (dzień weekendowy): 

Godzina wstania z łóżka:    Godzina pójścia spać: 

Godzina Posiłek 
Składniki (sposób 
przygotowania) 

Ilość/miara 
domowa 

Uwagi/samopoczucie 

 śniadanie    

 II śniadanie    

 obiad    

 podwieczorek    

 kolacja    

 podjadanie / 
przekąski 

 
 

 

 

 

  

 

 



„Wkręć się w zdrowie” Anna Sołyga 
Kontakt: +48 881 411 493, e-mail: wkrecsiewzdrowie@gmail.com  
 

Zasady prowadzenia dzienniczka 

• Zapisz wszystko, co danego dnia zjadłaś/eś i wypiłaś/eś , najlepiej w miarach domowych (łyżka, łyżeczka, 

szklanka) lub według gramatury z opakowania (np. 200 g kefiru). 

• Zapisz ilość dodanych dodatków np. do napoju (cukru, śmietanki, mleka).   

• Zapisz czas i miejsce posiłku lub przekąski (np. dom, praca, restauracja). 

• Zapisz nazwę produktów (np. bułka grahamka, ryż brązowy, jogurt Jogobella light, mleko 2,0%). 

• Napisz w kolumnie „Uwagi/samopoczucie” jak się czujesz, czy byłaś/eś bardzo głodny. 

• Pamiętaj, że robisz to dla siebie, więc nie oszukuj i bądź dokładna/y i wytrwała/y. Najlepiej spisuj na bieżąco, 

aby nic Ci nie umknęło. Dzięki temu będę mogła Ci lepiej pomóc. 

• Dzienniczek prowadź 3 dni (dwa dni robocze i jeden dzień weekendowy).    

• Dzienniczek można wydrukować i zapisywać ręcznie (przynieś go na konsultację) lub prowadzić go w formie 

elektronicznej i przesłać na e-mail: ania.solyga@gmail.com 

Przykład: 

Godzina 

Posiłek 
/aktywność 

fizyczna/ 
miejsce 

Składniki (sposób 
przygotowania) 

Ilość/miara 
domowa 

Uwagi/samopoczucie/ 
emocje /czas aktywności 

8:00 
 
 
 
 
 

Śniadanie 
w domu 
 
 
 
 
 

Chleb pszenno-żytni 
Masło 
Ser żółty gouda 
Pomidor 
Kawa parzona 
Mleko do kawy 2% 
cukier 
 

1 kromka 
1 łyżeczka 
2 plasterki (40g) 
3 plasterki 
1 szklanka 
50 ml 
2 łyżeczki 
 

bardzo głodna 
 
 
 
 
 
 

 


