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1. CEL
Celem poniższego dokumentu jest wsparcie personelu kuchni i przedstawienie możliwych procedur
oraz dobrych praktyk do wykorzystania w codziennej pracy kuchni oraz w zarządzaniu darowiznami.

2. PROCEDURY ZARZĄDZANIA KUCHNIĄ
Poniżej na schemacie oraz w opisie pod rysunkiem znajduje się krótki opis kluczowych warunków
sukcesu w procesie wprowadzania zmian w życie. Bez spełnienia tych warunków trudno będzie
mówić o sukcesie, ponieważ zarządzanie zmianą nie zawsze jest proste. Zastanawiając się nad
zmianami i wdrażając je w praktyce należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

1. Proces: wprowadzanie zmian to proces: wymaga czasu i cierpliwości.
2. Szybkie zwycięstwa: wybieraj tylko takie działania naprawcze, które nie są skomplikowane,
nie wymagają nakładów finansowych, a pozytywny efekt jest szybko widoczny.
3. Plan: warto spisać to co chcemy zrobić, określić kto, za co i kiedy jest odpowiedzialny.
4. Konsekwencja: nie rezygnuj zbyt szybko szczególnie kiedy pojawią się trudności. Bądź
konsekwentny i trzymaj się planu.
5. Zespół: trudno jest wprowadzić jakiekolwiek zmiany jeśli za wszystko odpowiedzialna jest
jedna osoba. Zbuduj zespół, rozdziel odpowiedzialności, monitoruj efekty.
6. Wyjście z fazy papieru: sztuka nie jest stworzenie planu i strategii, sztuką jest wprowadzenie
ich efektywnie w życie. Jedną z miar sukcesu jest zatem praktyczne wprowadzanie zmian w
życie, a nie tworzenie kolejnego dokumentu, który trafi na czyjąś półkę.
7. Weryfikacja i pomiar: warto proces/plan/strategię monitorować czyli sprawdzać co działa a
co nie i dlaczego. Modyfikuj plan jeśli będzie taka potrzeba, jednocześnie dokonuj
ilościowych pomiarów np. produkcji oraz wyrzucanego jedzenia żeby sprawdzić czy zakładane
działania przynoszą odpowiedni efekt.
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W kolejnych podpunktach przedstawione zostaną praktyczne porady oraz działania do wykonania w
celu lepszego zarządzania kuchnią, jedzeniem oraz magazynami.

Codzienne czynności personelu kuchni i zaplecza:
1. Sprawdzać czystość pomieszczeń.
2. Sprawdzać daty ważności i jakość żywności w lodówkach, zamrażarkach i magazynach.
3. Żywność z bliską datą ważności – na wystawkę do jadalni lub przetworzyć jak najszybciej.
4. Zwracać uwagę na to, żeby odpady warzywno-owocowe wyrzucać do kompostownika.
5. Sprawdzać lodówki i zamrażarki: utrzymanie czystości, wyrzucanie zepsutych i przeterminowanych.
6. To co trafia do lodówek należy opisywać: co to jest, kiedy do lodówki trafiło – zużyć jak najszybciej.
7. W osobnym zeszycie zapisywać ile i co jest wyrzucane danego dnia z kuchni i magazynów.
8. Stosować metodę FIFO na co dzień (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).
9. Zapisywać w osobnym segregatorze/zeszycie co i ile brane jest z magazynów. W raportach
magazynowych pisać konkretniej co zostało wzięte – nie tylko ‘warzywa’ ale jakie konkretnie warzywa
się bierze. Ponadto wprowadzić w raporcie podział pobrań na śniadanie, obiad, kolację. W raportach
pobrań uwzględnić również pieczywo i bułki.
10. Sprawdzać czy wszystko mamy to co jest potrzebne na kolejny dzień i pozostałe dni – sygnał do
sekretariatu jeśli czegoś zaczyna brakować. Dopilnować, żeby kupiono to w sklepie.
11. Wystawiać część jedzenia na wydawkę – np. warzywa, ciastka czy to co zostało niezjedzone z
poprzednich posiłków – szczególnie chodzi tu o jedzenie, którego termin ważności się zbliża.

Na co zwracać uwagę przy dostawach:
1. Kuchnia sygnalizuje co jest potrzebne – dotyczy przede wszystkim warzyw i owoców – odbieramy
tylko to co jest potrzebne i tylko dobrej jakości.
2. W tym samym dniu po przewiezieniu – sprawdzić ważność żywności i stan –
zepsute/przeterminowane od razu wyrzucać.
3. Opisywać to co jest zamrażane: co to jest i kiedy zamrażamy.
4. Wyciągać warzywa z foliowych toreb.
5. Jak masz czegoś dużo np. kapusta – miej plan co z tym zrobić żeby nie wyrzucić (np. bigos); cukinia +
papryka np. leczo. Część zawsze można zamrozić.
6. Dotyczy nowych dostaw mięsa do zamrożenia: opisuj co to jest i kiedy zamrożone – to co nowe idzie
na dno zamrażarki do odpowiednich zamrażarek (drób oddzielnie, wieprzowina oddzielnie, wołowina
oddzielnie itd.)
7.Określić dokładne terminy dostaw: co i kiedy przyjeżdża – wspomagać się zakupami interwencyjnymi.

UWAGA:
1. Nie przyjmować więcej sprzętu np. starych lodówek czy zamrażarek –
nie ma potrzeby.
2. Nie przyjmować jednorazowo zbyt dużej ilości żywności.
3. Przyjmować tylko to co jest potrzebne.
4. Nie podawać ani nie przetwarzać przeterminowanej lub zepsutej żywności.
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Sugestie dotyczące jadłospisów – proces tworzenia i weryfikacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawdzić co mamy dostępnego w magazynach.
Sprawdzić preferencje mieszkańców – co lubią, czego nie lubią, co by chcieli a co nie.
W czym jesteś dobry – co lubisz gotować, czy jest coś w czym się specjalizujesz?
Czy macie receptury? Jakby co sprawdź w książce kucharskiej.
Jeśli nie masz receptur- spisuj je.
Ustalić jadłospis na cały tydzień lub 2 tygodnie z góry.
Ugotuj – sprawdź czy ludziom smakowało.
Zważyć ile jedzenia zrobiłeś i ile nie zjedzono. Różnica między zrobionym a niezjedzonym to to ile i
co zjadają mieszkańcy.
9. Jeśli okaże się, że robisz za dużo jedzenia – poprzez proporcję zmniejsz składniki w recepturze.
Sugestie dotyczące jadłospisu – proces tworzenia i weryfikacji:
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3. DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA KUCHNIĄ
Podstawowym celem sugerowanych dobrych praktyk jest poprawa procesu zarządzania kuchnią, lepsze
gospodarowanie dostępnymi zasobami oraz minimalizacja strat wynikająca z marnowania: czasu, pracy, wiedzy,
żywności, mediów itd. Ich wprowadzenie w życie nie jest trudne, nie wymaga specjalnych dodatkowych
zasobów, a pozytywny efekt powinien być szybko widoczny. W załączniku znajdują się propozycje druków i
zestawień do wykorzystania w codziennej pracy kuchni.
Top-8 priorytetów w działaniach naprawczych:
1. Uporządkowanie żywności w magazynach, zamrażarkach i chłodni: wyrzucenie przeterminowanej,
opisanie dat ważności, posegregowanie sypkich itp.
2. Opracowanie i spisywanie receptur/przepisów.
3. Wydłużenie planowania jadłospisów z jednego dnia do przynajmniej tygodnia.
4. Dokonywanie pomiarów/prowadzenie rejestru ilości wyrzucanego jedzenia wraz z analizą przyczyn.
5. Ograniczenie jednorazowego odbioru żywności do tych produktów, które są potrzebne i nie w
nadmiarze.
6. Okresowe sprawdzanie stanu towarów w magazynach oraz takie ułożenie żywności w magazynach,
żeby było wiadomo co i kiedy traci ważność.
7. Zmniejszenie monotonii potraw, wprowadzenie większej ilości warzyw.
8. W zarządzaniu magazynem, zamrażarkami i lodówkami stosowanie metody FIFO: to co najwcześniej
przyszło powinno jak najszybciej wyjść, to co nowe powinno iść na spód.

3.1. Jak lepiej zarządzać magazynami?
1. Stosowanie okresowego ‘czyszczenia’: sprawdzania lodówek/zamrażarek/magazynów polegającego na:
i. Sprawdzaniu dat przydatności do spożycia;
ii. Prowadzeniu rejestru wyrzucanego jedzenia;
iii. Wyrzucaniu żywności przeterminowanej;
iv. Prowadzeniu na bieżąco prostego rejestru – (nawet na przyczepionej do lodówki kartce)
produktów, dla których kończy się termin ważności/przydatności.
2. W ramach dyżurów w kuchni wyraźne wskazywanie kto i za co dokładnie odpowiedzialny jest w
kontekście magazynów, zamrażarek, lodówek i chłodni. Kluczowym zadaniem byłoby zapobieganie
przekraczania terminu do spożycia, stosowanie w praktyce metody FIFO (o tym więcej poniżej w
kolejnych działaniach), odpowiednie opisywanie towarów itp.
3. Podzielenie funkcjonalne lodówek i zamrażarek, tak żeby do każdej z nich trafiały konkretne rodzaje
produktów (tzw. specjalizacja lodówek i zamrażarek).
4. Stosowanie metody FIFO zarówno w przypadku zamrażarek jak i magazynów: pierwsze weszło, pierwsze
wychodzi czyli to co kupione/schowane najwcześniej (lub czego termin przydatności się kończy) powinno
wyjść/zostać przerobione jak najszybciej – starać się wykorzystywać jak najszybciej żywność, która trafia
do lodówki; należy układać zapasy w magazynie w taki sposób, aby ułatwić stosowanie metody FIFO w
praktyce.
5. Stosowanie metody FIFO oznacza, że należy pilnie – jak najszybciej - zrobić przegląd zamrażarek –
sprawdzić co w nich jest, jakie są terminy zamrożenia i kiedy należałoby produkty odmrozić, to co
zostało zamrożone w ostatnim czasie należy dokładnie opisać razem z datą i umieścić na spodzie
zamrażarki. To co wymaga wyrzucenia, niech niepotrzebnie nie zajmuje miejsca w zamrażarce. Należy
zwrócić uwagę, że poszczególne rodzaje produktów: mięso, wędlina itp. mają różne długości
przechowywania w lodówce – nie powinno się trzymać zamrożonej żywności zbyt długo w takim stanie.
Należy pamiętać o właściwym sposobie na odmrażanie.
6. Spisanie bieżących stanów produktów zamrożonych (co mamy, ile tego jest) – spis należy uaktualniać za
każdym razem kiedy coś dodajemy lub zabieramy.
7. Opisywanie w sposób czytelny i widoczny każdej potrawy, która niezjedzona trafia do lodówki – co to
jest, kiedy tam trafiła itd.
8. Opisywanie dokładnie każdej zamrażanej potrawy/surowca: kiedy zamrożenie, co jest zamrażane, przez
kogo.
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9. Przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji, które pokazałyby bieżące stany magazynowe oraz zużycie
surowców (np. raz na kwartał).
10. Opisanie każdego z produktów magazynowych (jaki jest stan bieżący) oraz wszelkie wejścia/zejścia ze
stanu – nawet na kartce przyczepionej przy danym surowcu w magazynie z dodatkową informacją kto,
kiedy, ile bierze.
11. Okresowe sprawdzanie dat przydatności do spożycia żywności w magazynach – wyrzucanie tych
przeterminowanych, zgłaszanie do kuchni krótkich terminów do spożycia, itd.
12. Stosowanie pomiarów temperatur lodówek i zamrażarek oraz ich okresowe przeglądy. Należałoby kupić
termometr do każdej z lodówek i zamrażarek.
13. Stopniowe odmrożenie wszystkich zamrażarek i lodówek, dokładne ich umycie, wyrzucenie z nich
żywności zbyt starej. Stworzenie kalendarza okresowego odmrażania i mycia lodówek oraz zamrażarek.
14. Codzienna analiza co jest brane z magazynów (raporty) i porównywanie wpisanych danych z

jadłospisem oraz poprzednimi dniami – wyjaśniać na bieżąco duże różnice w pobraniach
15. W raportach magazynowych pisać konkretniej co zostało wzięte – nie tylko ‘warzywa’ ale jakie
konkretnie warzywa się bierze. Ponadto wprowadzić w raporcie podział pobrań na śniadanie,
obiad, kolację. W raportach pobrań uwzględnić również pieczywo i bułki.
16. Do raportu pobrań z magazynu należy wpisywać od razu po wzięciu co zostało wzięte i ile, w
związku z tym należy ważyć na wadze.
17. Kucharz powinien odpowiednio wcześniej dawać znać, że zaczyna czegoś konkretnego
brakować w magazynie.
Ilustracja dobrych praktyk:
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3.2. Jak ograniczyć wyrzucanie jedzenia?
18. Prowadzenie na bieżąco rejestru wyrzuconego jedzenia oraz nadprodukcji wraz z podaniem przyczyny
– dlaczego wyrzucono jedzenie. Analizy ilościowe pozwalają ocenić skalę zjawiska, przeanalizować
dokładniej przyczyny, pokazać trend oraz przede wszystkim lepiej planować robione ilości. Chodzi o
jedzenie, które jest przygotowywane, ale niezjadane przez podopiecznych (również w postaci resztek
na talerzach).
19. Wspólna ocena i okresowa dyskusja między personelem kuchni a szefem ośrodka dotycząca wyników
pomiarów i analiz ilościowych dotyczących wyrzucanego jedzenia. W trakcie dyskusji analizowane są
również sposoby na ograniczenie skali marnowania.
20. Określenie i wyraźne wskazanie osoby odpowiedzialnej oraz czasu, w którym dokonywany będzie
przegląd:
lodówek,
zamrażarek,
magazynów
w
poszukiwaniu
produktów
zepsutych/przeterminowanych, ich wyrzucanie oraz prowadzenie rejestru zepsutych/wyrzuconych.
21. Rygorystyczne przestrzeganie segregacji zepsutych/przeterminowanych produktów, które za każdym
razem przyjeżdżają jako dostawy – prowadzenie dokumentacji zdjęciowej oraz spisu i opisu
wyrzuconych.
22. Nieprzyjmowanie jednorazowo bardzo dużych ilości żywności. Za każdym razem decyzja o przyjęciu
darowizny powinna wynikać z bieżącego zapotrzebowania, jadłospisu itp.
23. Należy dopilnować, aby część warzyw i owoców na granicy stanu użyteczności były albo jak najszybciej
konsumowane, przerabiane, albo krojone i zamrażane – uwaga: przestrzegać opisu co/kiedy
zamrażamy oraz metody FIFO w zamrażarkach.
24. Przeznaczyć jedną z zamrażarek na warzywa, pokrojenie wybranych warzyw w kostkę, opisanie
woreczków z nimi i korzystanie z nich w razie potrzeby. Sugeruje się, aby w okresie letnio-jesiennym
priorytet miały świeże warzywa i owoce.
25. Z części dostępnych warzyw przygotowywać potrawy do zamrożenia np. leczo i korzystanie z nich w
późniejszym czasie, aby uatrakcyjnić jadłospis.
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26. Spisanie receptur i przepisów co pomoże w lepszym planowaniu zakupów i redukcji nadprodukcji (czyli
jedzenia zrobionego, ale niezjedzonego/niesprzedanego).
27. Przekazywanie informacji do sklepów jakie są bieżące potrzeby.
28. Dzielenie się nadmiarem (darowizny) z zaprzyjaźnionymi organizacjami – sugerujemy rozszerzenie bazy
kontaktów.
29. Sprawdzenie ile osób i jaki posiłek będzie jadło, tak aby kuchnia nie musiał gotować dla ‘martwych
dusz’. Przekazywanie na bieżąco (na początku dnia) informacji do kuchni ilu podopiecznych je posiłki,
ile osób będzie nieobecnych.
30. Urealnienie wielkości przygotowywanego jedzenia i zmniejszenie nadprodukcji (szczególnie dotyczy to
zup) – co do zasady przygotowujemy tylko tyle jedzenia ile zjadają ludzie.

3.3. Jak lepiej zarządzać darowiznami?
31. Darowizna powinna być natychmiast sprawdzona jeśli chodzi o jakość – idealnie, aby to robić jeszcze w
sklepie. Produkty zepsute lub przeterminowane powinny być od razu zważone, zapisane w rejestrze i
wyrzucone; produkty na granicy spożycia powinny być jak najszybciej przerobione i/lub zamrożone
(pamiętać o adnotacji daty zamrożenia); należy się zastanowić czy darowizna może wpłynąć na
jadłospis i jego ewentualną korektę (np. dostaliśmy niespodziewanie dużo ziemniaków – jak je
spożytkować w menu?).
32. Sugeruje się, aby wyjeżdżać po darowizny częściej i zabierać mniej i tylko te rzeczy, które są potrzebne,
wynikają z planu produkcji i jadłospisu. Nie zabierać żywności przeterminowanej lub takiej, której
termin ważności mija w danym dniu.
33. Zamawianie i przyjmowanie tylko takich produktów, które są dobrej jakości i których rzeczywiście
potrzebujemy w danej chwili.
34. Wejść w dialog z marketami, dotyczący ograniczenia ilości przyjmowanych darowizn.
35. Przekazywanie im okresowo informacji zwrotnej o jakości darowizn, własnych potrzebach. Organizacja
cyklicznych spotkań z przedstawicielami marketów.
36. Sprawdzanie jakości darowizny w sklepie i przyjęcie tylko takich produktów, które nie są
zepsute/przeterminowane oraz są potrzebne w danej chwili. Reszta powinna pozostać w sklepie.
37. Okresowe przekazywanie informacji o jakości darowizn do Banku Żywności: zarówno pisemne (email)
jak i ustnie (spotkania, rozmowy telefoniczne).
38. Kuchnia powinna mieć dokładną rozpiskę kiedy, skąd i co przyjeżdża w ramach darowizn.
39. W miarę możliwości powinien być wyznaczony oddzielny nieduży budżet na zakupy interwencyjne, w
momencie kiedy ewidentnie zaczyna brakować niektórych ważnych produktów.

3.4. Jak lepiej zarządzać magazynami?
40. Jadłospis i proces jego tworzenia powinien uwzględniać: konsultacje z dietetykiem, lekarzem,
mieszkańcami, stany magazynowe poszczególnych towarów, sezonowość potraw, niższą
powtarzalność dań, analizę przeszłych jadłospisów, zmniejszenie skali nadprodukcji.
41. Spisać receptur/przepisów dla poszczególnych dań.
42. Prowadzić segregator (nie koszulki na dokumenty), w którym zapisywane i katalogowane będą
jadłospisy danego dnia.
43. Wydłużyć okres planowania jadłospisu z jednego dnia nawet na miesiąc do przodu (przynajmniej na
tydzień) – pozwoli to uniknąć zbyt częstej powtarzalności dań, lepiej wykorzystać produkty w
magazynach/zamrażarkach i zracjonalizuje dostawy darowizn (bierzemy tylko to co jest nam
potrzebne).
44. Przeprowadzać
okresowe,
anonimowe
ankiety
wśród
mieszkańców,
w
których
w nieskrępowany sposób mogliby się wypowiedzieć o jakości kuchni w tym jadłospisu. Wyniki można
byłoby omawiać na spotkaniach podopiecznych i w obecności personelu kuchni.
45. Systematyczne zbierać informacje od podopiecznych jakie są ich preferencje kulinarne, co chcieliby
zjeść i czy robimy wystarczającą ilość jedzenia na konkretne posiłki.
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46. Informowanie mieszkańców ośrodka z wyprzedzeniem co do jadłospisu danego dnia, wystawienie
tablicy z informacja o jadłospisie do recepcji.
47. Robienie własnych przetworów warzywno-owocowych na jesień i zimę.
48. Wprowadzenie warzyw i/lub do każdego posiłku i każdego dnia.
49. Nawiązanie współpracy z dietetykiem, który pomoże w opracowaniu jadłospisów i propozycji potraw.
50. Wprowadzenie zasady, mówiącej o tym, że ośrodek nie podaje przeterminowanej żywności.

3.5. Jak lepiej gotować i organizować pracę?
51. Stworzyć tzw. check-listy (listy kontrolne): spis czynności do wykonania codziennie i okresowo przez
personel na kuchni i w magazynach (włączając w to wybrane działania z poniższego raportu).
52. Codzienne egzekwowanie i sprawdzanie stanu realizacji check-listy.
53. Organizacja staff meetingów z udziałem prezes, personelu kuchni oraz mieszkańców (włączenie do
agendy spraw związanych z pracą kuchni, jadłospisami, magazynami itp.).
54. Organizacja szkoleń i warsztatów, które podnosiłyby kompetencje personelu kuchni.
55. Wprowadzenie cyklicznych dyżurów w kuchni wszystkich mieszkańców, którzy fizycznie są w stanie to
zrobić.
56. Stworzenie systemu, w którym podaje się do kuchni informacje ile podopiecznych będzie na posiłku –
na tyle wcześniej żeby wiadomo było dla ilu osób przygotowuje się jedzenie.
57. Podjęcie próby wykładania większej ilości jedzenia na wydawkę.
58. Wstawianie więcej jedzenia do lodówek w kuchniach mieszkańców, lub alternatywnie umieszczenie
wspólnej lodówki.
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4. ANEKS
4.1.

Zasady właściwego zamrażania/odmrażania

Stosowanie metod bezpiecznego odmrażania:

odmrażamy w lodówce nie w temperaturze pokojowej;

do zamrażalnika wkładaj tylko schłodzone jedzenie. Ciepła żywność wpłynie na wzrost temperatury w
zamrażalniku i odmrażanie innych produktów;

przed zamrożeniem wyporcjuj produkt. Łatwiej i ekonomiczniej odmrozić porcje lub kilka porcji, w
zależności od potrzeby. Np. chleb podziel na kromki;

raz zamrożony produkt, nie nadaje się do ponownego mrożenia. Jednak odmrożony i przerobiony
produkt, można ponownie zamrozić. Np. odmrożona surowa ryba, która została usmażona, może
zostać zamrożona.

wybieraj opakowania, których przestrzeń wykorzystasz w 100%. Produkty, które chcesz zamrozić włóż
do woreczków, następnie woreczki połóż płasko w zamrażalniku. Po całkowitym zamrożeniu, ustaw je
pionowo.

opisuj opakowania. Na opakowaniu zapisz datę włożenia produktu do zamrażalnika oraz jego opis.
Każdy produkt ma swój czas mrożenia, dlatego dobrze znać datę. Np. Pierogi ruskie należy mrozić do 6
miesięcy.

zaglądaj do zamrażalnika co najmniej raz na tydzień. Zaglądaj, żeby wiedzieć co się w nim znajduje i
żeby go uporządkować. Dobrym sposobem jest zawieszenie kartki na drzwiach zamrażalnika ze spisem
1
i opisem produktów.

naczelną zasadą w każdym przypadku jest to, że raz rozmrożonego mięsa nie zamrażamy już
ponownie. Wynika to z tego, że w takim przypadku występuje zagrożenie zatrucia pokarmowego
wywołanego przez salmonellę.
Rozmrażanie mięsa w lodówce:
Po wyjęciu z zamrażarki przekładamy mięso do lodówki. Taka forma rozmrażania jest najwolniejsza, ponieważ
w zależności od wielkości kawałka mięsa może trwać kilkanaście godzin nawet do doby. Dlatego warto przy tej
formie rozmrażania pamiętać, żeby odpowiednio wcześnie je wstawić do lodówki – najlepiej poprzedniego
wieczora. Chociaż nigdy nie wolno zamrażać mięsa ponownie, to rozmrożone mięso w lodówce możemy
przetrzymać – drób i ryby dodatkowy dzień i wołowinę z wieprzowiną dodatkowe dwa dni.

Rozmrażanie mięsa w wodzie:
Tutaj ważna uwaga dla osób rozmrażających w wodzie – zalecenia ewidentnie wskazują, by rozmrażać
wyłącznie w chłodnej bądź zimnej wodzie. Bierze się to stąd, że przy wyższej temperaturze gwałtowanie rośnie
liczebność bakterii w mięsie. Łatwo psujące się mięso nigdy nie powinno być wystawiane na blat, wkładane
do odmrożenia do gorącej wody i trzymane w temperaturze pokojowej przez ponad 2 godziny. Źródło: USDA
Niemniej warto mieć na uwadze, że np. badanie z 2009 roku (Elsevier – źródło) czy inne z 2011 (Journal of Food
Science) wskazało, że gorąca woda nie ma wpływu na późniejszy smak mięsa i mieści się w granicach
2
bezpieczeństwa. Na pewno jednak jest to mniej bezpieczna metoda i wymagająca więcej uwagi i pamięci.
Mrożenie poszczególnych towarów według poniższego wzoru:
wiele zależy np. od zawartości tłuszczu w mięsie (np. wołowina tłusta powinna być zjedzona szybciej niż chuda,
3
im tłustsze mięso tym szybciej powinno być zjadane – jełczenie tłuszczu):
Mięso i ryby
- dzikie ptactwo: do 2-4 (dla bażanta) miesięcy
- mięso mielone (niezależnie od gatunku): do 2 miesięcy
- mięso drobiowe: do 3 miesięcy
1

Źródło: Jagna Niedzielska
dietetycy.org.pl
3
Źródło: odżywianie.info.pl
2
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- dziczyzna (np. sarna, zając, dzik): do 6-12 miesięcy
- kiełbasy: do 6 miesięcy
- mięso wieprzowe (np. schab): do 6 miesięcy
- mięso cielęce: do 8 miesięcy
- mięso wołowe: do 8 miesięcy
- mięso baranie: do 9 miesięcy; ryby: od 4-6 miesięcy
Owoce i warzywa
- owoce: do 6 miesięcy
- truskawki, wiśnie, maliny: do 3-4 miesięcy
- brzoskwinie, morele, nektarynki, borówki, jagody: 4-6 miesięcy
- korzeniowe np. marchew, seler, pietruszka, buraki: 4-6 miesięcy
- strączkowe np. ciecierzyca, fasola, soczewica, bób: do 8 miesięcy
- miękkie np. papryka, bakłażan, cukinia, dynia, szpinak: do 12 miesięcy
- grzyby: do 8 miesięcy
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4.2. Druki pobrań z magazynu

MAGAZYN ŻYWNOŚCIOWY WYDAŁ –
DZIENNE/TYGODNIOWE/MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DATA OD-DO:…………………………………….
L.p.

Towar

J.m.

MLEKO
ŚMIETANA
DRÓB
WOŁOWINA
WIEPRZOWINA
KIEŁABASA
PARÓWKI
SALCESON
INNE MIĘSO/WĘDLINA
ZIEMNIAKI
MARCHEW
KAPUSTA
CEBULA
INNE WARZYWA
MAKARON
RYŻ
KASZA
CUKIER
PIECZYWO
UWAGA: pisać konkretnie – jakie mięso, jakie warzywa itp.
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Ilość w kg

4.3. Druki przyjęć do magazynu

MAGAZYN ŻYWNOŚCIOWY PRZYJĄŁ –
DZIENNE/TYGODNIOWE/MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DATA OD-DO:…………………………………….
L.p.

Towar

J.m.

MLEKO
ŚMIETANA
DRÓB
WOŁOWINA
WIEPRZOWINA
KIEŁABASA
PARÓWKI
SALCESON
INNE MIĘSO/WĘDLINA
ZIEMNIAKI
MARCHEW
KAPUSTA
CEBULA
INNE WARZYWA
MAKARON
RYŻ
KASZA
CUKIER
PIECZYWO
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Ilość w kg

4.4. Codzienna check-lista: kluczowe czynności – co należy zrobić

L.p.

Kluczowe czynności każdego dnia

1.

Czy wiesz co dziś gotujesz? (idealnie rozpisz jadłospis
na cały tydzień).
Kiedy ostatnio było to co proponujesz do zjedzenia?
Napisz na tablicy co dziś jemy.
Czy wiesz co potrzebujesz do ugotowania dań?
Czy wiesz jak to ugotować? Masz recepturę?
Czy masz na tyle czasu żeby to ugotować?
To co potrzebujesz weź z magazynu.
Sprawdź porządek i czystość w magazynie oraz stan
żywności.
Wyrzuć to co jest przeterminowane.
Zwróć uwagę na terminy ważności.
Zapisz w rejestrze co i ile bierzesz z magazynu.
Stosuj w praktyce metodę FIFO: im starsze tym
szybciej wychodzi.
Opisuj co, kiedy wkładasz do zamrażarki/lodówki.
Nadmiar jedzenia daj na wystawkę – np. świeże
warzywa lub produkty na granicy do spożycia.
Pytaj ludzi czy smakowało, co chcieliby jeść.
Zapisuj co, ile i dlaczego wyrzucasz.
Analizuj co i ile jest zjadane przez mieszkańców.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Zrobione?
(TAK/NIE)

4.5. Codzienna check-lista: czego NIE robimy

L.p.

Zrobione?
(TAK/NIE)
Czy wiesz co dziś gotujesz? (idealnie rozpisz jadłospis
na cały tydzień).
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4.6. Jadłospis

TYGODNIOWY JADŁOSPIS
DATA OD-DO…………………………………………
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Śniadanie

Obiad

Kolacja

UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4.7. Receptura

RECEPTURA – DLA 40 OSÓB
CO GOTUJEMY:……………………………………………….
L.p.

Surowiec

Ilość (w kg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA – KOLEJNE CZYNNOŚCI:
L.p.
CO ROBIMY? OPISZ
1
2
3
4
5
6
UWAGA: gotowe danie dla 40 osób powinno ważyć nie więcej niż:
CO GOTUJEMY?
WAGA DANIA PO
UGOTOWANIU
ZUPA:
II DANIE:
SURÓWKA:
INNE (JAKIE?):
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4.8. Rejestr odpadów spożywczych

DZIENNY/TYGODNIOWY/MIESIĘCZNY
REJESTR ODPADÓW SPOŻYWCZYCH
DATA:……………………………………………………….
Dlaczego: zepsute, przeterminowane, niezjedzone, inne

Co

Ile (w kg)

Śniadanie

Obiad

Kolacja

Magazyn
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Dlaczego

4.9. Rejestr wagi przygotowanego jedzenia
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4.10. Lista kontrolna – co robimy podczas dostaw
Kuchnia sygnalizuje co jest potrzebne – dotyczy przede wszystkim warzyw i owoców – odbieramy tylko to co jest
potrzebne i tylko dobrej jakości.
W tym samym dniu po przewiezieniu – sprawdzić ważność żywności i stan – zepsute/przeterminowane od razu
wyrzucać.
Opisywać to co jest zamrażane: co to jest i kiedy zamrażamy.
Wyciągać warzywa z foliowych toreb.
Jak masz czegoś dużo np. kapusta – miej plan co z tym zrobić żeby nie wyrzucić (np. bigos); cukinia + papryka np.
leczo. Część zawsze można zamrozić.
Dotyczy nowych dostaw mięsa do zamrożenia: opisuj co to jest i kiedy zamrożone – to co nowe idzie na dno
zamrażarki do odpowiednich zamrażarek (drób oddzielnie, wieprzowina oddzielnie, wołowina oddzielnie itd.)
Określić dokładne terminy dostaw: co i kiedy przyjeżdża – wspomagać się zakupami interwencyjnymi.
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4.11. Ankieta badająca preferencje kulinarne mieszkańców

ANKIETA ANONIMOWA – O ŻYWIENIU
Prosimy o czytelne wypełnienie i przekazanie do sekretariatu

1. Co lubicie i co chcielibyście dostawać na:
Śniadanie:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Obiad:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Kolację:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Czego nie lubicie i nie chcielibyście dostawać na:
Śniadanie:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Obiad:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Kolację:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Co i ile kupujecie za własne pieniądze?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
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4. Co należałoby wg Was zmienić/poprawić w żywieniu?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

5. W jaki sposób widzisz swoje wsparcie i zaangażowanie
żeby kuchnia funkcjonowała lepiej?
………………………………………………………………………………………………………………………
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4.12. Druk analizy ilości wyrzucanego jedzenia

Dzień:………………………………………
Śniadanie
Jadłospis

Przygoto wano
(w kg)

Zostało po
posiłku
(w kg)

Resztki na
talerzach
(w kg)

Wydano ile
porcji
(w kg)

Zjedzono w
sumie
(w kg)

Strata –
wyrzucono
(w kg)

Przygotowano
(w kg)

Zostało po
posiłku
(w kg)

Resztki na
talerzach
(w kg)

Wydano ile
porcji
(w kg)

Zjedzono w
sumie
(w kg)

Strata –
wyrzucono
(w kg)

Przygotowano
(w kg)

Zostało po
posiłku
(w kg)

Resztki na
talerzach
(w kg)

Wydano ile
porcji
(w kg)

Zjedzono w
sumie
(w kg)

Strata –
wyrzucono
(w kg)

Resztki na
talerzach
(w kg)

Wydano ile
porcji
(w kg)

Zjedzono w
sumie
(w kg)

Strata –
wyrzucono
(w kg)

Obiad
Jadłospis

Kolacja
Jadłospis

SUMA DLA CAŁEGO DNIA:
Przygotowano
(w kg)

Zostało po
posiłku
(w kg)
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4.13. Na czym może polegać kontrola personelu kuchni?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Częściej rozmawiamy z personelem kuchni.
Analizujemy ile zostaje jedzenia.
Analizujemy ilość i strukturę resztek.
Analizujemy statystyki wydanych posiłków, liczbę mieszkańców jedzących poszczególne
posiłki.
Wypełniamy raporty pobrań z magazynów: co, ile i na jaki posiłek wzięte.
Planujemy jadłospis na okres dłuższy niż jeden dzień.
Fizycznie schodzimy do magazynów i patrzymy na daty produktów do spożycia oraz na to,
czy metoda FIFO jest w rzeczywistości stosowana.
Wiemy Ile, co i w jakim stanie przyjeżdża do nas.
Odbieramy tylko to co jest nam potrzebne.
Patrzymy co się dzieje w lodówkach i zamrażarkach.
Próbujemy potrawy przygotowywane przez kuchnię.
Pytamy mieszkańców o ich opinię na temat pracy kuchni i jakość potraw.
Spisujemy receptury.
Spisujemy jadłospisy.
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