
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 50g 1szt 50g

10g 10g 10g 10g 10g

20g 20g 20g 30g 20g

20g 5g 20g 20g 20g

20g 20g 20g 5g 20g

10g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

130g 3szt 260g 7 szt

80g/ 

80g

130g 130g
130g

80g 80g 40g 40g

150g 150g
3szt/ 

20g

150ml

/ 5g 2szt/ 

20g

Buraczki 

Zupa krem z brokuła ze 

słonecznikiem(1,9)

Ryba panierowana w 

sosie greckim z 

włoszczyzną (1,3,4,9)

Ziemniaki z koperkiem

DIETA BEZMLECZNA - TYDZIEŃ III 18.10.2021-22.10.2021

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
Czekoladowa kasza manna 

na mleku owsianym (1)
Herbata owocowa Zacierka na mleku owsianym (1,3)

Kiełbasa krakowska z 

indyka (1,6,9,10)
Schab pieczony  (1,6,9,10)

Parówka z indyka 

(1,6,9,10)

Masło roślinne Masło roślinne Masło roślinne Masło roślinne

Pasta z soczewicy 

czerwonej
Sałata

Pasta z tuńczyka z 

kaszą jaglaną 

pomidorem  i natką 

pietruszki  (4)

Masło roślinne

Powidła śliwkowe

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

Pasta jajeczna z 

szczypiorkiem (3,10)

Ogórek zielony

Papryka

Polędwica sopocka 

wieprzowa (1,6,9,10)

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

  Ketchup   (1,10)                               

Zupa pomidorowa z makaronem 

natką pietruszki  (1,3,9)

Wieprzowina po chińsku z 

ananasem (1)

Nugetsy drobiowe 

(kurczak) w 

kukurydzianej panierce 

[1,3]

Ryż z prażonym 

jabłkiem i cynamonem  

(1)

Pierogi z mięsem i cebulką - 

wyrób własny (1,3)

OBIAD

Zupa z fasolki 

szpragowej z ziemniakami 

z koperkiem  (1,9)

Domowy rosól z 

makaronem z mąki durum 

z lubczykiem (1,3,9)

Zupa kapuśniak z 

ziemniakami i natką 

pietruszki (1,9,10) 

Surówka z marchewki i 

pora z natką pietruszki

Surówka z kapusty 

pekińskiej kukurydzy 

ogórka kiszonego z 

natką pietruszki

Surówka z marchwi i 

brzoskwini

Ryż pełnoziarnisty z 

kurkumą (1)

Ziemniaki z koperkiem

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

Koktajl  malinowy z 

mięta na mleku owsianym  

(1)

Mus truskawkowy z 

miodem -wyrób własny

Pieczywo lekkie 

chrupkie z masłem 

orzechowym (1,5,8)

Napój z mleka owsianego z 

bananem + chrupki 

kukurydziane  (1,3)

Paluch kukurydziany z 

dżemem (1) 

OPRACOWANO PRZEZ OPRACOWANO PRZEZ        OPRACOW ANO PRZEZ DIETETYKA: 

Dom inika Mikłas                                                                                                                                 

Dietetyk kliniczny
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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 
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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 
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