
Herbata owocowa 200ml
Płatki ryżowe na mleku z wiórkami 
kokosowymi (1,7,8)

200ml
DZIEŃ WOLNY

06.01.2021
Herbata owocowa 200ml Kakao naturalne na mleku (1,7) 200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo pszenno - żytnie  (1,11) 50g Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g Pieczywo pszenno - żytnie  (1,11) 50g

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g

Pasztet zapiekany drobiowy (1,6,9,10) 30g Pasta jajeczna ze szczypiorkiem (3,10) 30g Serek toska z rzodkiewką [7] 20g
NOWOŚĆ
Pasta marchewkowa

20g

Twarożek z ogórkiem kiszonym i 
koperkiem [7,10]

20g Sałata 5g Szynka drobiowa (1,6,9,10) 20g Ser żółty [7] 20g

Pomidor 30g Ogórek zielony 20g Ogórek kiszony (10) 30g Papryka 20g

Sałata 5g

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Zupa brokułowa z ziamniaczkami i 
koperkiem zabielana (1,7,9)

250ml
Zupa ogórkowa z ryżem i koperkiem 
zabielana  (1,7,9,10)

250ml
Krupnik z kaszy jęczmiennej z natką 
pietruszki  (1,9)

250ml
Zupa koperkowa z ziemniaczkami 
zabielana (1,7,9)

250ml

Makaron z mąki durum z sosem 
meksykańskim z mięsem drobiowym 
(1,3)

150g/13
0g

Pierożki z twarożkiem waniliowym 
(wyrób własny) [1,3,7]

7szt.
Udko z kurczaka pieczone z 
tymiankiem i cytryną [1]

80g
Filet rybny panierowany z sosem 
greckim (marchewka, seler, pomidory) 
[1,3,4,9]

80g/80
g

DZIEŃ BITEJ ŚMIETANY
Pierzynka owocowa [7]

80g Pure ziemniaczane z koperkiem 130g Ryż paraboliczny [1] 130g

Marchewka z jabłkiem 40g
Surówka z białęj kapusty z papryką i 
cebulą

80g

PODWIECZOREK Koktajl malinowy na maślance (wyrób 
własny) (7)

150g
Wafle ryżowe z humusem z ciecierzycy 
ze szczypiorkiem (wyrób własny) [1]

2szt./30
g

Jogurt naturalny+ musli (1,7,8,12) 1szt/10g
Pieczywo lekkie z orkiszem i dynią z 
masłem orzechowym  [1,8]

3szt./30
g

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.

DIETA BEZ WIEPRZOWINY TYDZIEŃ I 04.01.2021- 08.01.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

OBIAD

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk



Herbata owocowa 200ml Kasza manna z trawą cytrynową (1,7) 200ml Herbata owocowa 200ml
Cynamonowa owsianka na mleku z 
rodzynkami (1,7,12)

200ml Herbata owocowa 200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo  jasne i wieloziarniste (1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Bułka kajzerka [1] 1szt. Pieczywo jasne i razowe z dynią (1,11) 50g

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g

Szynka gotowana drobiowa (1,6,9,10) 20g Kiełbasa żywiecka drobiowa (1,6,9,10) 30g Parówki drobiowe 93% mięsa [1,6,9,10] 70-80g Szynka bostońska drobiowa [1,6,9,10] 30g
Pasta rybna ze szczypiorkiem z jajkiem 
[4,3,10]

25g

Serek śmietankowy z ziołami i 
rzodkiewką (7)

20g Papryka 20g Ser żółty (7) 20g Sałata 5g Serek wiejski (wyrób własny) (7) 20g

Pomidor 30g Sałata 5g Ogórek zielony 30g Pomidor 20g Ogórek kiszony (10) 30g

Ketchup [1] 10g Rzodkiewka 10g

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Sok owocowy (tłoczony) 150g Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Zupa krem paprykowo-pomidorowy z 
ziarnami słonecznika i koperkiem 
zabielana [1,9]

250ml
Domowy rosołek z makaronem z mąki 
durum z lubczykiem (1,3,9)

250ml
Zupa zalewajka z ziemniakami i natką 
pietruszki zabielana [1,7,9]

250ml
Delikatna zupa grochowa z 
ziemniaczkami [1,9]

250ml
Barszcz czerwony z ziemniakami i 
natką pietruszki zabielany [1,7,9]

250ml

Łazanki z kiszoną kapustą i kiełbasą 
drobiową [1,3,6,9,10]

280g
Filet z kurczaka w płatkach 
kukurydzianych [1,3]

80g
Indyk gotowany w sosie śmietanowo-
ziołowym (1,7)

130g
Pulpecik drobiowe w sosie azjatyckim 
[1,3]

80g/50
g

Kotlet z soczewicy z warzywami (1,3) 80g

Puree ziemniaczane z koperkiem 130g Kasza jęczmienna perłowa (1) 130g Kasza bulgur [1] 130g Puree ziemniaczane z koperkiem 130g

Marchewka na ciepło w śmietanie [7] 80g Buraczki z cebulką 80g
Surówka z białej kapusty z marchewką 
i natką pietruszki 

80g Surówka z selera, pora, jabłka (9) 80g

PODWIECZOREK Koktajl "Pina Colada"  (wyrób własny) 
(7,8)

150g
Bułka kajzerka z twarożkiem 
pieguskowym (kolorowa papryka) (1,7)

1szt/ 
30g

Budyń śmietankowy z posypką 
czekoladową (1,7)

150g Bułka maślana z miodem  (1,7) 1szt/10g
Deser brzoskwiniowo-twarogowy z 
migdałami [7,8]

150g

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.

DIETA BEZ WIEPRZOWINY TYDZIEŃ II 11.01.2021- 15.01.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

OBIAD

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk



Herbata owocowa 200ml
Czekoladowa kaszka manna na mleku 
[1,7]

200ml Kakao naturalne na mleku (1,7) 200ml Herbata owocowa 200ml
Płatki owsiane na mleku z żurawiną 
(1,7,12)

200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo jasne i graham (1,11) 50g Bułka kajzerka (1,11) 1szt Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe z dynią (1,11) 50g

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g

Ser żółty (7) 20g Polędwica sopocka drobiowa (1,6,9,10) 30g Ser żółty(7) 20g
Serek toska paprykowo-pomidorowy 
(7)

20g
Jajko gotowane  w sosie jogurtowo 
majonezowym z groszkiem (3,7,10)

50g

Indyk pieczony (1,6,9,10) 20g Ogórek zielony 20g
Paprykarz wegański (wyrób własny) 
(1,9)

20g Szynka drobiowa (1,6,9,10) 20g Pomidor 30g

Pomidor 30g Papryka 20g Sałata 5g Rzodkiewka 10g

Ogórek kiszony (10) 20g Rukola 5g

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Zupa krem ziemniaczany z porem 
posypany zielonym groszkiem z natką 
pietruszki (1,9)

250ml
Zupa pomidorowa z makaronem i 
natką pietruszki zabielana [1,3,7,9]

250ml
Zupa z fasolki szparagowej z 
ziemniakami i koperkiem zabielana 
[1,7,9]

250ml
Krem marchewkowy z natką pietruszki 
ze słonecznikiem zabielany [1,7,9]

250ml
Zupa toskańska z soczewicą i natką 
pietruszki zabielana (1,7,9)

250ml

Makaron z mąki durum z sosem 
bologne z mięsem z indyka z 
dodatkiem groszku i pestek dyni (1,3)

150g/ 
130g

Nugetsy drobiowe (kurczak) w 
kukurydzianej panierce [1,3]

3szt.
Mięso z kurczaka w kawałkach w sosie 
porowym [1,7]

130g
Kotlet rybny z fileta z morszczuka z 
warzywami [1,3,4]

80g
Naleśnik z twarożkiem owocowym 
(wyrób własny) [1,3,7]

2szt.

Pure ziemniaczane z koperkiem 130g Kasza jęczmienna pełnoziarnista [1] 130g Puree ziemniaczane z koperkiem 130g Mus malinowo- brzoskwiniowy 50g

Surówka z białej i czerwonej kapusty z 
koperkiem

40g Surówka coleslaw [3,10] 80g Surówka z buraczków z sezamem [11] 80g
Surówka z kiszonej kapusty, jabłka, 
kminku [10]

80g Surówka z marchewki z ananasem 40g

PODWIECZOREK Jogurt naturalny z orzechami [7,8]
150g/10

g
Tiramisu z biszkoptami z serkiem 
[1,3,7]

150g
Donut z cukrem pudrem z Torcikowej 
Chatki (1,3)

1szt 
Deser ryżowy na mleku z prażonym 
jabłkiem i cynamonem [1,7]

150g
Wafle kukurydziane z pastą z białej 
fasoli (wyrób własny) [1]

3szt/ 
30g

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.

DIETA BEZ WIEPRZOWINY  TYDZIEŃ III 18.01.2021- 22.01.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

OBIAD

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk



Herbata owocowa 200ml Waniliowa zupa mleczna z ryżem [1,7] 200ml Herbata owocowa 200ml Płatki jaglane na mleku [1,7] 200ml Herbata owocowa 200ml

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo pszenno - żytnie  (1,11) 50g Pieczywo jasne i wieloziarniste (1,11) 50g Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g Bułka kajzerka(1,11) 1szt

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g

Indyk pieczony (1,6,9,10) 20g Pasta jajeczna z pieczarkami (3,10) 30g Kiełbaski drobiowe (6,10) 70-80g Szynka gotowana drobiowa [1,6,9,10] 30g
Pasta z tuńczyka, jajka ze 
szczypiorkiem (3,4,10)

20g

Ser żółty (7) 20g Sałata 5g Serek ziołowy z marchewką (7) 20g Rzodkiewka 10g Ser żóły (7) 20g

Ogórek kiszony (10) 10g Papryka 20g Ogórek zielony 30g Pomidor 20g Ogórek kiszony (10) 20g

Pomidor 20g Ketchup (1,10) 10g Sałata 5g

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Sok owocowy (tłoczony) 150g Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Owoc sezonowy
1szt/ 
100g

Kapuśniak z ziemniakami i kminkiem 
[9,10]

250ml
Zupa serowo-cebulowa z natką 
pietruszki [1,7,9]

250ml
Zupa zimowa z dynią z dodatkiem 
imbiru i natką pietruszki zabielana 
[1,7,9]

250ml
Rosół z makaronem z mąki durum z 
lubczykiem i natką pietruszki (1,3,9)

250ml
Włoska zupa pomidorowa z papryką, 
ryżem i natką pietruszki [1,7,9]

250ml

Kurczak w sosie słodko-kwaśnym (1) 130g
Kotlet mielony z indyka z ziarnami 
słonecznika [1,3]

80g
Leczo z ciecierzycy z warzywami i 
mięsem drobiowym (kawałki mięsa) (1)

130g
Paluszki rybne z fileta 
(1,2,3,4,6.9,10,14)

3szt.
Pierogi ruskie okraszone duszoną 
cebulką (wyrób własny) (1,3,7)

7szt.

Mix kasz (kasza jęczmienna, bulgur, 
soczewica) (1)

130g Puree ziemniaczane z koperkiem 130g Ryż kolorowy (1) 130g Puree ziemniaczane z koperkiem 130g Surówka z marchewki z chrzanem (7) 40g

Mix sałat z papryką z vinegrette 40g
Surówka z kiszonej kapusty, papryki, 
szczypiorku (10)

80g
Surówka z białej rzepy, ogórka 
kiszonego i jabłka (10)

80g

PODWIECZOREK Koktajl jogurtowo- brzoskiwniowy 
(wyrób własny) [7]

150g
Owocowa kanapka (chałka z 
puszystym serkiem owocowym) [1,7]

50g/ 
30g

Brioszka z serem (1,7) 1szt.
Kasza manna z kurkumą i cynamonem 
posypana bakaliami [1,7,8]

150g
Kisiel owocowy do picia z chrupkami 
kukurydzianymi (1)

150g/5g

DIETA BEZ WIEPRZOWINY TYDZIEŃ IV 25.01.2021- 29.01.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

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.

ŚNIADANIE

OBIAD

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk


