Diétne stravovanie v zariadeniach pre deti a mládež
Podľa § 140 odst. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Vyhlášky MŠ SR č.330 /2009 Z.z.    § 3 ods. 5 písm. d) o zariadení školského stravovania, je možné zabezpečiť diétne stravovanie detí a žiakov  vrátane nosenia stravy pre detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie s uvedením spôsobu manipulácie a vydávania jedál.
Príprava diétnej stravy v školskom stravovacom zariadení
V školskej jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a  žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho  lekára zdravotný stav  vyžaduje osobitné stravovanie  podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva.    
Jedná sa o nasledovný typ diét :
-   diabetická diéta  -  pri zvýšenej hladine krvného cukru
-   bezlepková diéta  -  pri poruchách vstrebávania lepku
-   šetriaca diéta  -   pri chorobách  tráviaceho traktu 

Donáška diétnej stravy rodičmi do školského stravovacieho zariadenia	
Nosenie stravy pre detí a žiakov v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. § 3 ods.5     písm. d) do školských jedální, je možné len za predpokladu dodržania všetkých hygienických podmienok v súlade Vyhlášky MZ SR 527/2007 Z. z.,  § 8 ods. 3 písm. b)  o podrobnostiach o požiadavkách na zariadeniach pre deti a mládež. 
Rodičia v prípade nosenia vlastnej diétnej stravy do zariadenia, preberajú plnú zodpovednosť za vhodnosť poskytnutej stravy a dodržanie nutričnej a energetickej hodnoty.



Diabetická diéta
Diabetes mellitus vzniká pri nedostatku inzulínu, hormónu podžalúdkovej žľazy – pankreasu.
Sacharidy v potrave sa počas trávenia menia na glukózu. Na určenie sacharidového množstva sa u nás používa tzv. sacharidová jednotka SJ = 10 sacharidov. Diéta je dôležitou súčasťou liečby, napomáha pri úprave narušenej látkovej premeny, je rozdielna pri rôznom type cukrovky.
Základné typy diabetu:
Diabetes I. typu – detský diabetes, diabetes II. typu – starší ľudia
Diéta detského diabetika je zdravá strava s regulovaným príjmom sacharidov, dôležité je rovnomerné rozdelenie príjmu potravín, najmä potravín s vyšším obsahom sacharidov.
Výrobný postup pokrmov: varenie , dusenie, pečenie
Vhodné jedlá: 
polievky –riedke, nezahusťujeme zápražkami, 
mäso – všetky druhy okrem tučných mias, hydina, ryby
tuky – uprednostňujeme rastlinné
omáčky, prívarky – predovšetkým zeleninové, málo zahustené mukou
prílohy – zemiaky v rôznej úprave, ryža, cestoviny v zníženej dávke 
zeleninu so zníženým obsahom cukru: karfiol, zeler , chren, uhorky, reďkovky, hlávkový šalát, špenát, paprika, brokolica
ovocie – jablká. Jahody, marhule, slivky, hrušky, grepy, pomaranče, vodný melón, kompóty nesladené alebo dia
vláknina – má priaznivé účinky viaže na seba cukor, zabraňuje vysokému vzostupu glykémie
múku uprednostňujeme tmavú celozrnnú
nápoje nesladené 
Nevhodné jedlá
cukor, med , cukrovinky, sladkosti, sladené nápoje , kompóty, džemy sladené cukrom
tučné mäsá, údeniny
Bezlepková  (bezglutenová)  diéta 
Celiakia – neznášanlivosť lepku. Postihuje sliznicu tenkého čreva, dochádza k zápalu a poškodeniu klkov, nastáva porucha vstrebávania živín
Základom liečby je bezlepková diéta
Lepok- gluten , je bielkovina , ktorá je súčasťou obilných zŕn, pšenice, jačmeňa, ovsa a raže
Diéta je založená na vylúčení potravín s obsahom lepku
Potrava je ľahko stráviteľná, výživové dávky sú rovnaké ako u zdravých detí
Kuchynská úprava stravy.: varenie , dusenie, pečenie, obmedzujeme vyprážanie
Vhodné potraviny:
všetky prirodzene bezlepkové,  ryža lúpaná, natural, ryžové cestoviny, kukurica, kukuričný škrob, kukuričná strúhanka – vhodná na obaľovanie
Zemiaky, zemiaková múka , zemiakový škrob, ktorý sa používa na zahusťovanie pokrmov, pri príprave pudingov
Pohanka, pohánková múka, krupica, vločky, pohánkové cestoviny
Proso, múka z prosa, krupica
Sója, sójové boby, sójová múka, sójová náhradka mlieka
Strukoviny: hrach, fazuľa, šošovica, sója
Mäso – chudé všetky druhy, ryby
Ovocie, zelenina
Mlieko, tvrdé syry, vajcia
Nevhodné potraviny   :
Pšenica, jačmeň, raž, ovos
Všetky výrobky, ktoré obsahujú: výrobky z múky, strúhanka, krupica, cukrárenské výrobky, cestoviny, knedle, vločky, krúpky
Potraviny, v ktorých sa múka používa ako zložka v malom množstve alebo potraviny, u ktorých nie je možné s určitosťou vylúčiť prítomnosť lepku sú: polievky, omáčky, dochucovadlá, údeniny, sójové a iné rastlinné mäsá ( ROBI), kypriace prášky, pudingy, jogurtové, tvarohové výrobky, tavené syrové výrobky.
Bezpečné potraviny pre celiatikov sú označené prečiarknutým pšeničným klasom.
Šetriaca diéta 
 je určená pre chorých pri rôznych poruchách tráviaceho traktu, funkčných poruchách  žalúdka, pri chronických ochoreniach žlčníka a pankreasu
Je ľahko stráviteľná, energeticky a biologicky hodnotná 
Výber potravy a technológia prípravy má šetriaci charakter
Kuchynská úprava stravy: varenie , dusenie
Vhodné potraviny, jedlá:
Mäso zaraďujeme chudé, teľacie, hovädzie, bravčové, kuracie, morčacie, ryby
Omáčky, prívarky  zahusťujeme nasucho opraženou múkou, zjemňujeme maslom, smotanou, žĺtkom  
Prílohy podávame zemiaky v rôznej úprave okrem pečených a vyprážaných , cestoviny, halušky, ryžu
Zeleninu podávame čerstvú, mrazenú , sušenú, sterilizovanú, používame nenafukujúce druhy
Bezmäsité jedlá vhodné sú nákypy, pudingy, žemľovka, cestoviny s tvarohom, strúhankou, kaša krupicová, ryžová, z ovsených vločiek
Múčniky pripravujeme z odpaľovaného cesta, z piškótového cesta
Dochucovadlá používame nedráždivé koreniny: bobkový list, majorán, sladká červená paprika, rasca, kôpor, petržlenová vňať, pažítka 
Nevhodné jedlá:
Mäso- mastné mäso, údeniny, slanina, vyprážané mäso
Zelenina – kel, kapusta hlávková, kapusta kyslá, paprika , uhorky, cesnak , čalamáda , ocot
Ovocie -  egreše, ríbezle, maliny, ďatle, figy, orechy, mak
Múčniky – čerstvé kysnuté cesto, linecké a lístkové cesto 










