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Formularz dietetyczny dotyczący sposobu odżywiania  
 

o Największy problem żywieniowy (podjadanie, słodycze, słodkie napoje, wieczorne jedzenie, inne…) 

o Ilość spożywanych posiłków dziennie 

o Czy zachowane są regularne odstępy między posiłkami? Średni odstęp między posiłkami to…? 

o Kiedy występuje największa ochota na jedzenie? 

o Jak stres wpływa na Pana/Pani zachowania żywieniowe (zwiększa/ogranicza spożycie) ? 

o Czy spożywa Pan/Pani śniadanie? 

o Jak z reguły wygląda? Co to jest? 

o Czy spożywa Pan/Pani kolację? 

o Co z reguły się w niej pojawia? 

o Czy podjada Pan/Pani między posiłkami? Co to wtedy jest, jakie produkty? 

o Czy lubi Pan/Pani słodycze? Jeśli tak, to jakie najbardziej? 

o Najczęstsza forma obróbki termicznej podczas przygotowywania posiłków: 

o Czy spożywa Pan/Pani 5 porcji warzyw i owoców dziennie? 

o Czy dba Pan/Pani o to, aby każdy posiłek składał się w połowie z warzyw? 

o Czy spożywa Pan/Pani nasiona roślin strączkowych (soja, soczewica, ciecierzyca, bób, fasola,…)? Jeśli 

tak, to jak często? 

o Czy spożywa Pan/Pani produkty pełnoziarniste (makaron razowy, płatki owsiane, pieczywo 

pełnoziarniste, gruboziarniste kasze)? Jeśli tak, to jak często? 

o Czy lubi Pan/Pani nasiona, pestki orzechy? Jeśli tak to jakie? 

o Czy spożywa Pan/Pani owoce jagodowe (truskawki, maliny, wiśnie, borówki itp.)? Jeśli tak, to jak 

często? 

o Jak często spożywa Pan/Pani zielone warzywa liściaste (szpinak, sałata, pietruszka, jarmuż itp.)? Jeśli 

tak, to jak często? 
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o Ile razy w tygodniu spożywa Pan/Pani jaja? 

o Jaki rodzaj pieczywa Pan/Pani preferuje i spożywa? 

o Czy smaruje Pan/Pani pieczywo? Czym? (masło, margaryna, serek śmietankowy, majonez…) 

o Jakie produkty nabiałowe Pan/Pani preferuje i najczęściej spożywa? 

o Mleko o jakiej zawartości tłuszczu Pan/Pani spożywa? Czy jest to mleko od krowy czy inne? 

o Jakich tłuszczów Pan/Pani używa do przygotowania posiłków? (oliwa, olej (jaki)…, masło, 

margaryna…) 

o Jakiego rodzaju wędliny pojawiają się w Pana/Pani diecie?  

o Najczęściej spożywane napoje (kawa, herbata, woda, zioła, soki, słodzone napoje, itp.) i w jakich 

ilościach? 

o Ile litrów wodyPan/Pani wypija dziennie? 

o Czy słodzi Pan/Pani kawę/herbatę? Jeśli tak, to czego Pan/Pani używa (cukier, miód, ksylitol, erytrol, 

stewia, syrop klonowy, syrop daktylowy, inne…) i w jakich ilościach? 

o Jak często spożywa Pan/Pani alkohol i w jakich ilościach? (raz w tygodniu, parę razy w tygodniu, parę 

razy w miesiącu, raz lub dwa razy w miesiącu…) 

o Czy lubi Pan/pani zupy/zupy kremy? Jeśli tak, to jakie najbardziej? 

o Czy spożywa Pan/Pani gotowe dania? Zupki, pomysły na, fixy itp? 

o Czy spożywa Pan/Pani żywność typu fast food? Jak często? 

o Czy dosala Pan/Pani potrawy przy stole (kanapki, zupy, obiady)? Jak często? 

 

 

Czy jest coś jeszcze, o czym chciałby Pan/chciałaby Pani wspomnieć? Coś istotnego dla lepszego 

scharakteryzowania Pana/Pani sposobu odżywiania i nawyków żywieniowych? 


