
Herbata owocowa 200ml
Mieszanka płatków na mleku z 

orzechami (1,7,8)
200ml Herbata owocowa 200ml Kawa inka (1,7) 200ml

Makaron zacierka na mleku 

[1,3,7]
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 82% tł. (7) 10g Masło 82% tł. (7) 10g Masło 82% tł. (7) 10g Masło 82% tł (7) 10g Masło 82% tł. (7) 10g

Ser żółty (7) 20g Kiełbasa żywiecka (1,6,9,10) 25g
Pasta z białej fasoli z cebulką 

(wyrób własny)
20g Szynka wieprzowa (1,6,9,10) 20g Powidła śliwkowe 20g

Pasztet pieczony (1,6,9,10) 20g Sałata 20g
Polędwica sopocka drobiowa 

(1,6,9,10)
25g Serek tosca (wyrób własny) (7) 30g

Pasta jajeczna z rzodkiewką i 

koperkiem (3,10)
20g

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

Ogórek kiszony (10) 10g

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy
1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g
Owoc sezonowy

1szt/ 

100g

Zupa brokułowa z ziemniakami 

i koperkiem zabielana (1,7,9)
250ml

Zupa krem marchewkowy z 

nutą pomarańczy z ziarnami 

dyni (1,9)

250ml
Rosół z ryżem z lubczykiem 

(1,9)
250ml

Zupa grysikowa z kaszą manną 

i natką pietruszki (1,9)
250ml

Zupa fasolowa z ziemniakami i 

majerankiem (1,9)
250ml

Gulasz wieprzowy z szynki z 

warzywami korzennymi (1)
130g

Nugetsy drobiowe z fileta 

(wyrób własny) (1,3)
3szt.

Sos meksykański z mięsem 

wieprzowym (1)
130g

Filet rybny panierowany w 

ziarnach słonecznika (1,3,4)
80g

Naleśniki z serkiem owocowym 

(1,3,7)
2szt.

Makaron z mąki durum (1,3) 130g
Pure ziemniaczane z 

koperkiem (7)
130g Kopytka (1,3) 130g

Pure ziemniaczane z 

koperkiem (7)
130g Polewa jogurtowo-waniliowa (7) 50g

Surówka z białej kapusty z 

kukurydzą i natką pietruszki
80g

Surówka z białej rzepy z 

koperkiem i jogurtem naturalny 

(7)

80g

Mix sałat, groszek zielony, 

szczypiorek, ziarna słonecznika 

z dipem ziołowym (7)

40g Mix warzyw na parze 80g
Surówka z marchewki z 

brzoskwinią
40g

PODWIECZOREK

Koktajl z mango i brzoskwini na 

jogurcie naturalnym (wyrób 

własny) (7) + paluch 

kukurydziany (1)

150g/ 

1szt

Ciasto z owocami z Torcikowej 

Chatki (1,3)
50g

Serek truskawkowy (wyrób 

własny) (7)
150g

Bułka maślana z powidłami z 

czekoladą (1,7)

1szt/3

0g

Galaretka owocowa (1,3)+ 

biszkopty (1,3)

150g/

10g

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.

JADŁOSPIS PODSTAWOWY FAMILIJNE TYDZIEŃ III 19.04.2021- 23.04.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

OBIAD

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk


