
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 50g 1szt 50g

10g 10g 10g 10g 10g

20g 30g 20g 30g 20g

20g 20g 20g 20g 20g

20g 20g 20g 5g 20g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

280g 80g
80g/ 

50g
80g 130g

130g 130g 130g 130g

40g 80g 80g 80g

150g/ 

5g

1szt/ 

20g
150g 1szt 150g
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Herbata owocowa

Pieczywo jasne i razowe 

(1,11)

Pieczywo jasne i graham 

(1,11) 

Pieczywo jasne i 

razowe (1,11)
Bułka kajzerka (1)

Pieczywo jasne i graham 

(1,11) 

ŚNIADANIE

Herbata owocowa
Kasza kukurydziana na 

mleku (1,7)
Kawa inka na mleku (1,7) Zacierka na mleku (1,3,7)

Szynka wieprzowa  

(1,6,9,10)
Ser zółty (7)

Polędwica drobiowa  

(1,6,9,10)

Kiełbasa żywiecka 

(1,6,9,10)

Masło 82% (7) Masło 82% (7) Masło 82% (7) Masło 82% (7)

Twarożek z koperkiem (7) Papryka Pasta z fasoli

Masło 82% (7)

Powidła sliwkowe

Pomidor Ogórek kiszony (10) Pomidor Sałata Ogórek kiszony (10)

Pasta jajeczna z serem 

żółtym i 

szczypiorkiem(3,7,10)

Ogórek zielony

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Surówka colesław (3,10)

Zupa ziemniaczano 

porowa z    natką 

pietruszki (1,9)

Ryż z kurczakiem i 

indykiem z gotowanymi 

warzywami ( marchewka, 

brokuł, kalafior, 

fasolka szparagowa, 

groszek) w sosie serowym 

(1,7)

Kotlecik schabowy 

panierowany w sezamie 

[1,3,11]

Pieczone klopsiki 

drobiowe w sosie  

pieczeniowym (wyrób 

własny) (1,3)

Filet rybny panierowany w 

ziarnach dyni (1,3,4)

OBIAD

Krem z cukini z pestkami 

dyni z natką pietruszki 

(1,9)

Zupa pomidorowa z 

makaronem z mąki durum 

i natką pietruszki 

zabielana (1,3,7,9)

Zupa z kolorowej 

fasolki szparagowe z 

koperkiem zabielana     

(1,7,9)

Zupak koperkowa z ryżem 

(1,9)

Mix sałat z ogórkiem 

zielonym, groszkiem 

zielony, szczypiorkie , 

ziarnami słonecznika z 

sosem vinegret (10)

Buraczki z cebulką i 

ogórkiem kiszonym (10)

Surówka z kiszonej kapusty, 

marchewki, pora z natką 

pietruszki (10)

Gulasz wegetariański 

paprykowy z warzywami i 

ciecierzycą (1)

Ziemniaki z koperkiem Kasza jęczmienna  (1) Ziemniaki z koperkiem
Kasza jęczmienna 

gruboziarnista (1)

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.

       OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 

Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 

Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk

PODWIECZOREK
Koktaj mleczny z bananem 

i mango (1,7) + chrupki 

kukurydziane

Paluch maślany z dipem 

jogurtowo-ziołowym 

(1,3,7)

Deser twarogowo -  

waniliowy z ananasem i 

wiórkami kokosowymi 

(7,8)

Bułka z serem (1,3,7)
Serek waniliowy z 

galaretką  [1,7]

OPRACOWANO PRZEZ OPRACOWANO PRZEZ OPRACOWANO PRZEZ 


