
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 50g 50g 1szt.

10g 10g 10g 10g 10g

20g 30g 20g 20g 30g

30g 5g 30g 30g 20g

30g 30g 10g 10g 30g

20g 20g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt
150ml

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

280g 130g 3szt 80g/ 50g 7szt

130g 130g 130g 1szt

80g 80g 80g

150g 150g
2szt/ 

30g
150g/ 5g

50g/ 

10g

Ser żółty (7)

Ser żółty[7]

Kisiel owocowy do picia + chrupki 

kukurydziane (1)
Chałka z miodem ( 1) 

Ogórek kiszony (10)

Rzodkiewka Ogórek zielony

Sałata
Twarożek ze szczypiorkiem 

(7)

Koktajl malinowo bananowy 

na bazie jogurtu naturalnego 

(wyrób własny) (7)

Serek  z truskawkami i miodem 

(wyrób własny)(7)

Wafle kukurydziane  z 

kremem śliwkowo - 

czekoladowym (wyrób własny) 

(1)

Pomidor

Ogórek zielony Papryka

Pieczywo jasne i i graham 

(1,11)

Pieczywo jasne i razowe z 

dynią (1,11)

Szynka drobiowa (1,6,9,10)

Pieczywo  jasne i żytnie (1,11) Bułka kajzerka [1]

Polędwica z indyka (1,6,9,10) Schab pieczony (1,6,9,10) Serek śmietankowy (7)

Pasta jajeczna  ze 

szczypiorkiem z ziarnami 

słonecznika (3)

Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7)

PODWIECZOREK

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące 

alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 

9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i 

produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Pierogi ruskie okraszone 

duszoną cebulką (wyrób 

własny)  (1,3,7)

Ryż mieszany Ziemniaki z koperkiem Kasza jęczmienna [1] Kefir (7)

Gulasz po węgiersku z mięsa 

drobiowego [1]

Paluszki rybne z fileta 

(1,2,3,4,6.9,10,14)

Pulpecik z mięsa mieszanego 

(łopatka+indyk) w sosie koperkowym 

[1,3,9]

surówka z marchewki, pora i 

zielonego groszku

Surówka z ogórka kiszonego, 

papryki i czerwonej cebuli [10]
Buraczki na ciepło

OBIAD

Zupa z fasolki szparagowej z 

koperkiem zabielana [7,9]

Zupa buraczkowa z koperkiem 

zabielana z dodatkiem 

imbiru[7,9]

Zupa kalafiorowa z 

makaronem z natką pietruszki 

zabielana [1,3,7,9]

Zupa kapuśniak z natką pietruszki 

[9,10]

Zupa pomidorowa po włosku z 

pieczona papryka, ryżem i 

bazylią zabielana(1,7,9)

Makaron z mąki durum  w 

sosie bolongnese  z mięsem 

mielonym (łopatka) z 

ziołami(1,3,7)
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Herbata owocowa
 Czekoladowa kasza manna na 

mleku z orzechami (1,7,8)
Kakao na mleku (1, 7)

Musli z mieszanką płatków na mleku 

(1,7)
Herbata owocowa

Owoc sezonowy Owoc sezonowy Sok owocowy (tłoczony) Owoc sezonowy Owoc sezonowyII ŚNIADANIE

ŚNIADANIE

Pieczywo jasne i razowe 

(1,11)

Masło (7)

Filet z kotła (1,6,9,10)

Pomidor

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
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