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 Jadłospis podstawowy 

19.09-23.09.2022r.   
 Dieta Podstawowa 

    ŚNIADANIE       OBIAD  PODWIE- 
CZOREK 

PONIE- 

DZIAŁEK 
Herbata  owocowa200ml 

Zupa mleczna kasza jaglana 200ml 
Kasza Jaglana 25g( ziarna prosa ), cukier 2g, mleko2% 

Chleb mieszany- dostarcza piekarnia 
(pszenica, żyto) 
Masło 10g, śmietanka pasteryzowana 

Wędlina  15g mięso wieprzowe ,woda,skrobia,sól, białko 

wieprzowe,cytrynian sodu,karagen,glukoza,przyprawy i ich 

ekstrakty,przeciwutleniacze-azotyn sodu,może zawierać gluten, gorczyce, jaja, 

mleko, seler, soję 
Ser żółty 15g 
mleko,sól, bakterie fermentacji mlekowej, laktoza z mleka, 

Ogórek 10g,  rzodkiewka 10g 

Pomidorwa  z makaronem-Pomidorowa  z makaronem 
wywar z kurczaka 40g, pomidory w puszce,  marchew20g,pietruszka15g, seler10g, cebula10g, 

por10g, sól 2g, pieprz1g, woda 200ml, makaron jajeczny 60g * jajka, mąka pszenna, mąka 

tritcum durum,koperek, pietruszka 
Gulasz z kaszą jęczmienną surówka z jabłka selera i marchewki 
Mięso z szynki wieprzowej 100g, cebula20g, marchew50g, seler czosnek 2,5g, olej 

rzepakowy10g, śmietana słodka10ml maślanka i tłuszcz roślinny12% 10g, , woda 30g, mąka 

pszenna 5g-pszenica,  sól 2g, pieprz1g, 
Marchew 40g, jabłko 40g, seler 20g, cytryna i sól 2g 
Kompot owocowy 
Woda 200 ml, cukier 2g, rabarbar, porzeczka,truskawka, śliwka,  30g, jabłka 10g, śliwka, 

aronia, 

  
 
 

       OWOC 

 WTOREK Herbata miętowa 200ml 

Płatki na mleku 200 ml, mleko 2% -250 ml (mąka pszenna graham, 

kasza kukurydziana,glukoza,olej słonecznikowy,mleko w proszku odtłuszczone, 
produkt może zawierać  orzeszki arachidowe i inne orzechy, 
Chleb mieszany  dostarcza piekarnia 
(pszenica, żyto) 
Masło 10g,  śmietanka pasteryzowana 

 Parówka na gorąco, sos pomidorowy 5g*własny wyrób  mięso 

drobiowe 85%,białko sojowe, przyprawy, sól, skrobia ziemniaczana, cukier, 
pomidory, cukinia, sól, cukier, 

Twarożek z rzodkiewką 
twaróg- śmietanka pasteryzowana sól, jogurt naturalny-  mleko, żywe kultury 

bakterii jogurtowych,rzodkiewka 

Pomidor 20 g, 

Kalafiorowa 
wywar mięsny 40g* (kości wieprzowe, porcja z kurczaka), kalafior 80g, ziemniaki 40g, 

włoszczyzna mrożona 80g ( seler, por,marchew, pietruszka),sól 2g, pieprz1g,śmietana 12% 

10g,  woda 150ml,koperek, pietruszka 
Garnek Rozmaitości 
ziemianki 150g, marchew20g, cukinia30g, pieczarka30g,mięso duszone 60g, cebula20g, 

pietruszka10g, seler10g, papryka30g, pomidory40g, sól 2g, pieprz1g, 

Kompot owocowy 
Woda 200 ml, cukier 2g, rabarbar, porzeczka,truskawka, śliwka,  30g, jabłka 10g, śliwka, 

aronia, 

 Jogurt 

z musem 

owocowym 

120g 
 jogurt naturalny-  

mleko, żywe kultury 

bakterii jogurtowych, 
przecier 

jabłka,przecier 

owoc,sok jabłkowy 
zagęszczony 
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ŚRODA Herbata z malinowa 200ml 

Zupa mleczna owsianka Owies -25g, cukier 2g, mleko2%250ml 

Pieczywo mieszane dostarcza piekarnia (pszenica, żyto) 

Masło 10g,  śmietanka pasteryzowana 

ser żółty 10g, 
mleko,sól, bakterie fermentacji mlekowej, laktoza z mleka,   

Jajecznica na maśle  masło-śmietanka pasteryzowana, mleko, jajka, sól 

ogórek, papryka / 20g 

Zupa z białą kapustą z ziemniakami 
wywar mięsny 40g* (kości wieprzowe, porcja z kurczaka)  , młoda kapusta 80g, ziemniaki 40g, 

włoszczyzna mrożona 80g( seler, por,marchew, pietruszka) ,sól 2g, pieprz1g, woda 150ml, 

koperek, pietruszka 

Kotlety mielone z pieca, ziemniaki, groszek z marchewką na ciepło 
Mięso Mielone z łopatki 100g, cebula10g,czosnek 2g, jajko, przyprawy 2g (sól, pieprz, słodka 

papryka) ,olej rzepakowy 20ml, ziemniaki z wody 150g , sól 2g, bułka tarta *maka pszenna, 

woda drożdże, cukier, sól 1g, marchew, groszek,  masło-śmietanka pasteryzowana 
Kompot owocowy 
Woda 200 ml, cukier 2g, jabłko, rabarbar, porzeczka,truskawka, śliwka,  30g, 

 Drożdżówka z 

owocami   
dostarcza piekarnia 

(mleko, jaja,pszenica) 

 

 

 

 

CZWAR- 

TEK 

Herbata z owocowa 200ml 

Płatki na mleku 200 ml, mleko 2% -250 ml (mąka pszenna graham, 

kasza kukurydziana,glukoza,olej słonecznikowy,mleko w proszku odtłuszczone, 

produkt może zawierać  orzeszki arachidowe i inne orzechy, 
Chleb mieszany  dostarcza piekarnia 
(pszenica, żyto) 
Masło 10g,  śmietanka pasteryzowana 

Ogórek 20g, pomidor 10g,  Ser żółty 10g 
mleko,sól, bakterie fermentacji mlekowej, laktoza z mleka 

Szczawiowa z jajkiem  i ziemniakami wywar mięsny  40g* (kości wieprzowe, porcja z 

kurczaka)  , szczaw 80g, ziemniaki 40g, włoszczyzna mrożona 80g( seler, por,marchew, pietruszka) , ½ jajka,sól 2g, 

pieprz1g, woda 150ml, koperek, pietruszka 

Naleśniki z białym serem i polewą truskawkową 
Mąka pszenna 40g,jajko, mleko 2%-40ml, olej rzepakowy 5g, twaróg chudy 50g-mleko, Żywe 

kultury bakterii, ,cukier5g, truskawki 100g, jogurt naturalny 50gl- mleko, żywe kultury 

bakterii jogurtowych 

Kompot owocowy 
Woda 200 ml, cukier 2g, jabłko, rabarbar, porzeczka,truskawka, śliwka,  30g, jabłka 10g, 

śliwka, aronia, 

Galaretka z musu 

owocowego 

wafel ryżowy 
Galaretka cukier, 

żelatyna 
wieprzowa,regulator 

kwaśności kwasek 

cytrynowy, aromat 
owocowy, barwnik-

kurkuma, woda 

100ml, owoce 
ryż biały lub brązowy 

 

 

 

 

 

 
PIĄTEK 

Herbata owocowa   200ml 

 Kasza Manna na mleku Kasza manna 15g/ pszenica,cukier 2g, 

mleko2% 250ml 

Chleb mieszany  dostarcza piekarnia 
(pszenica, żyto) 
Masło 10g,  śmietanka pasteryzowana 

Wędlina  15g mięso wieprzowe ,woda,skrobia,sól, białko 

wieprzowe,cytrynian sodu,karagen,glukoza,przyprawy i ich 

ekstrakty,przeciwutleniacze-azotyn sodu,może zawierać gluten, gorczyce, jaja, 

mleko, seler, soję 
Pasta jajeczno-serowa-jajka, ser żółty mleko,, bakterie fermentacji 

mlekowej, laktoza z mleka, sól , jogurt naturalny mleko, żywe kultury bakterii 
jogurtowych, 

Dżem /10g przecier jabłkowy,jagody lub śliwki woda,cukier,substancje 

żelujące pektyny,kwas cytrynowy, substancje zagęszczające guma guar, 

Pomidor,  papryka/ 20g 

Brokułowa 
wywar mięsny 40g* (kości wieprzowe, porcja z kurczaka), brokuł 80g, ziemniaki 40g, 

włoszczyzna mrożona 80g ( seler, por,marchew, pietruszka),sól 2g, pieprz1g,śmietana 12% 

10g, woda 150ml,koperek, pietruszka 
Pulpety rybne w sosie z ziemniakami, kapusta kiszona 
Dorsz 100g- ryba, jajko, kasza manna 10g- pszenica, przyprawy 2g (sól, pieprz, słodka 

papryka), ziemniaki z wody 150g , sól 2g 

Kapusta Kiszona 70g, jabłko 20g, marchew 10g, cebula 5g. Cukier 2g 

Kompot owocowy 
Woda 200 ml, cukier 2g, jabłko, rabarbar, porzeczka,truskawka, śliwka,  30g, jabłka 10g, 

śliwka, aronia, 

 

Kisiel z 

jabłkiem, 

herbatnik 2 szt 
Kisiel-skrobia 

ziemniaczana, skrobia 
kukurydziana,skrobia 

modyfikowana 

ziemniaczana , woda 
100ml, może zawierać 

mleko,orzeszki 

ziemne, soję 
jabłko 

(mleko, jajko 

pszenica) 

 

 

Pogrubioną Trzcionką opracowane alergeny zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011.W zakładzie produkcyjnym używa się zboża zawierające gluten, jaja i pochodne, ryby i pochodne, seler i pochodne, sezam orzechy ziemne, soja i pochodne, gorczyca, 

Każda Potrawa może zawierać śladowe ilości w/w Alergenów, Jadłospis opracowany dla dzieci z zapotrzebowaniem energetycznym 1400 kcal. 

Wszystkie potrawy przygotowywane są z naturalnych składników bez dodatków glutaminianu sodu i sztucznych barwników. 


