
200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 50g 50g 1szt

10g 10g 10g 10g 10g

20g 20g 20g 20g 20g

20g 5g 20g 20g 5g

20g 30g 20g 10g 20g

3g

1szt/ 

100g
150ml

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

250 ml

250 

ml

250ml 250ml 250ml

280g 80g 80g 3szt 2szt

130g 130g 130g 50g

40g 80g 80g 80g 40g

 150g 1 

szt/ 

20g

1 szt 150g

1szt/ 

15g

Surówka z selera i 

gruszki (9)

OBIAD

Mix sałat z ogórkiem 

i sosem winegret

Surówka z  kapusty 

białej z marchewki i 

pora z  dodatkiem 

natki pietruszki 

Marchewka z chrzanem 

bez jogurtu

Surówka z kapusty 

kiszonej marchewki i 

jabłka  (10)

Ziemniaki z koperkiem Ryż brązowy (1) Ziemniaki z koperkiem Polewa malinowa na mleku 

owsianym (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.

PODWIECZOREK

 Mus  jabłko- mango Rogal bezmleczny z 

dżemem  niskosłodzonym

Domowa mufinka 

bezmleczna z 

Torcikowej chatki 

(1,3)

Shake czekoladowy na 

mleku owsianym  z 

płatkami owsianymi 

bananem i miodem - wyrób 

własny (1)

Paluchy bezmleczny  z 

dipem pomidorowym z 

oregano i bazylią (1)

Zupa żurek z ziemniakami 

z majerankiemi (1,9)

Makaron  z mąki durum 

sosem bolońskim z 

mięsem drobiowym 

(1,3,9)

Kotlet pożarski z 

mięsa wieprzowego 

natką pietruszki (1,3)

Filecik z kurczaka 

soute w ziołach 

Paluszki rybne z fileta 

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

Zupa ogórkowa z 

ziemniakami i 

koperkiem  (1,9,10)

Zupa krem z pieczonej 

marchewki z pestami 

dyni (1,9)

Zupa barszcz czerwonyy 

z ziemniakami z 

koperkiem  (1,9)

Zupa krupnik z kaszą 

jęczmienną z natką 

pietruszki (1,9)

Shrekowe naleśniki na 

wodzie z prażonym 

jabłkiem - własny wyrób 

(1)

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy Sok owocowy tłoczony Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Ogórek zielony 

Rukola

Pomidor Ogórek zielony Pomidor Rzodkiewka

Masło roślinne

Pasta z ciecierzycy z 

szczypiorkiem 

Pasta z fasoli z 

natką pietruszki 
Sałata

Szynka żywiecka 

(1,6,9,10)

Pasta z zielonego 

groszku  

Jajko giotowane (3)

Polędwica drobiowa 

(1,6,9,10)

Schab z wędzarni  

(1,6,9,10)

Dżem  niskosłodzony

Płatki kukurydziane na 

mleku owsianym  (1)

Pieczywo jasne i 

graham (1,11) 

Pieczywo jasne i 

razowe (1,11)

Pieczywo jasne i 

graham (1,11) 

Pieczywo jasne i razowe 

(1,11)
Bułka kajzerka (1)

DIETA BEZMLECZNA -  TYDZIEŃ II  11.10.2021 - 15.10.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

Herbata owocowa

Kasza jaglana na mleku 

owsianym z trawą 

cytrynową (1)

Kakao na mleku owsianym (1) Herbata owocowa

Szynka wieprzowa  

(1,6,9,10)

Masło roślinne Masło roślinne Masło roślinne Masło roślinne

       OPRACOW ANO PRZEZ DIETETYKA: 

Dom inika Mikłas                                                                                                                                 

Dietetyk kliniczny
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