
 

 

 

(przykładowy) 

Data: 

Godzina: Rodzaj posiłku i jego przybliżona 
gramatura: 

Miejsce spożycia posiłku 
(dom/praca), poziom głodu (0-4), 
towarzyszące dolegliwości: 

Posiłek 1 
godz. 7:15 

Kawa z mlekiem 2,0% i łyżeczką cukru Miejsce: dom 
Poziom głodu: 0 
Czuję dużą senność. 
 

Posiłek 2 
godz. 8:00 

2 kromki chleba pszennego, 2 plastry sera 
żółtego, 1 łyżeczka margaryny roślinnej 
 
Herbata z 1 łyżeczką cukru 

Miejsce: dom 
Poziom głodu: 1 
Nadal czuję senność. 
 

Posiłek 3 
godz. 13:00 

1 mały kubek jogurtu owocowego, 1 
średniej wielkości banan, garść rodzynek  
 
Mała butelka wody gazowanej 0,5l 

Miejsce: praca 
Poziom głodu: 4 
Ból głowy – tabletka. 

Posiłek 4 
godz. 17:00 

1/4 paczki makaronu pszennego, 1 puszka 
pomidorów, 1 średniej wielkości filet z 
kurczaka, 1 łyżeczka oliwy z oliwek, 1 ząbek 
czosnku  
 
Szklanka coca-coli 

Miejsce: dom 
Poziom głodu: 4 
Przelewanie w jelitach. 

Posiłek 5 
godz. 18:30 

1 kawa z 1 łyżeczką cukru i mlekiem 2,0% 
1 ciastko Delicja 

Miejsce: dom 
Poziom głodu: 2 
Jest mi niedobrze. 

Posiłek 6 
godz. 20:30 

2 bułki grahamki, 1 serek wiejski, 10 oliwek 
zielonych 
 
Herbata z 1 łyżeczką miodu 

Miejsce: dom   

Poziom głodu: 4 
Czuje ssanie, a po posiłku mam 
zgagę.  

Posiłek 7   
godz. 23:00 

3 wafle ryżowe z masłem orzechowym, 3 
kostki mlecznej czekolady, 1 średniej 
wielkości jabłko 

Miejsce: dom 
Poziom głodu: 2 
Miałam nic już nie jeść, ale nie 
wytrzymałam. Wzdęty brzuch i 
gazy. 

Pobudka: 7:00 

Pora spania: 23:30 

Pozom stresu w ciągu dnia:  praca – bardzo wysoki, potem średni 
Emocje w ciągu dnia:  stres, napięcie, zdenerwowanie 

Poziom energii w ciągu dnia: pierwsza połowa dnia – bardzo niski – zasypiam na stojąco, po południu 
trochę wyższy, problem z zaśnięciem 

Aktywność fizyczna: brak 

Ilość wody wypita w ciągu dnia (oprócz kawy, herbaty i napojów): 2 szklanki 

Dodatkowe uwagi: Przed pójściem spać napad głodu, nie mogłam zasnąć bez zjedzenia posiłku. W nocy 
przebudziłam się i dłuższy czas nie mogłam zasnąć. 

 


