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Posiłki dla dzieci: co firmy z branży gastronomicznej powinny wiedzieć 
 

Rada miasta Nowy Jork uchwaliła ustawę lokalną nr 75 (Local Law 75) w 2019 r., ograniczającą 
liczbę rodzajów napojów, które zakład usług gastronomicznych może umieścić w menu lub na 
tablicy z menu jako część posiłku dla dzieci. To prawo obowiązuje od 30 kwietnia 2020 r. 
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące wymagań i sposobów dostosowania się do 
nich. 
 
Kogo dotyczy ustawa lokalna nr 75? 
Każdy zakład usług gastronomicznych, który oferuje posiłki dla dzieci w menu lub na tablicy z 
menu i uwzględnia napoje jako część posiłku, musi spełniać wymogi niniejszej ustawy. 
 
Jaka jest definicja posiłku dla dzieci? 
Posiłek dla dzieci to każdy produkt spożywczy lub połączenie produktów spożywczych 
przeznaczonych dla dzieci, przedstawiony w karcie dań lub na tablicy z menu, zawierający 
następujące elementy: 

• słowa „dziecko”, „dzieci”, „junior”, „malec”, „dzieciak”, „brzdąc”, „szkrab” lub podobne 
zwroty  

• ilustrację z kreskówki, układankę lub grę  
• ofertę zabawki lub gry dla dzieci z posiłkiem 
• maksymalną granicę wieku dla danego posiłku 

 
Jakie są opcje napojów do posiłków dla dzieci po wejściu w życie ustawy lokalnej nr 75? 
Po wejściu ustawy w życie zakłady gastronomiczne mogą podawać wyłącznie następujące 
napoje i wielkości porcji w ramach posiłków dla dzieci: 

• wodę, wodę gazowaną lub smakową, bez dodatku naturalnych lub sztucznych substancji 
słodzących 

• osiem lub mniej uncji smakowego lub niesmakowego mleka beztłuszczowego lub 
zawierającego 1% tłuszczu 

• osiem lub mniej uncji napoju bezmlecznego smakowego lub niesmakowego napoju 
mlecznego, posiadającego wartości odżywcze odpowiadające mleku 

• osiem lub mniej uncji 100% soku owocowego lub warzywnego (lub ich kombinacji), bez 
dodatku naturalnych lub sztucznych substancji słodzących; sok może zawierać wodę lub 
wodę gazowaną. 
 

Jakie napoje bezmleczne odpowiadają mleku pod względem wartości odżywczych? 
Aby napój mleczny posiadał wartość odżywczą równoważną mleku, musi spełniać normy 
żywieniowe określone przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) dla 
programów żywieniowych dla dzieci. Napój bezmleczny musi zawierać minimalną ilość 
następujących składników odżywczych w jednej szklance (8 uncji płynu): 
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• wapń 276 miligramów (mg) 
• białko 8 gramów (g) 
• witaminę A 500 jednostek 

międzynarodowych (IU) 
• witaminę D 100 IU 

• magnez 24 mg 
• fosfor 222 mg 
• potas 349 mg 
• witaminę B2 0,44 mg 
• witaminę B12 1,1 mikrograma (mcg) 

 
Czy na życzenie klienta zakład gastronomiczny może podać inny napój? 
Tak, jeśli klient poprosi o inny napój lub inny rozmiar, zakład gastronomicznych może go podać. 
 
Co się stanie, jeśli zakład nie będzie przestrzegać tej ustawy? 
Wydział Zdrowia może wystosować wezwanie do zapłaty, podlegające karze grzywny, każdemu 
zakładowi usług gastronomicznych, który nie przestrzega tego prawa. Wysokość kary nie może 
przekroczyć 200 USD.  
 
Czy naruszenia tego wymogu mają wpływ na ocenę zakładu?  
Nie, naruszenia tej ustawy nie mają wpływu na ocenę zakładu.  
 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Biurem Bezpieczeństwa 
Żywności Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork pod numerem telefonu  
646-632-6001 lub pod adresem infobfscs@health.nyc.gov. Aby zapoznać się z tymi 
informacjami w innych językach, należy wejść na stronę nyc.gov/health i wyszukać hasło 
„children’s meals” (posiłki dla dzieci). 
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