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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. 

 

 

20-24.03.2023r Dieta Podstawowa 

    ŚNIADANIE       OBIAD 
 PODWIECZOREK 

 
 

PONIE- 
DZIAŁEK 
20.03.2023r 

Herbata cytrynowa 200ml składniki: Woda wodociągowa , Herbata SAGA 

czarna w torebkach, Cytryna 
Płatki na Mleku 200ml  mleko ,Płatki mąka pszenna graham, kasza 

kukurydziana,glukoza,olej słonecznikowy,mleko w proszku odtłuszczone, produkt może 

zawierać  orzeszki arachidowe i inne orzechy,), cukier 
Chleb mieszany- dostarcza piekarnia skład dostępny na stołówce (Zboża 

zawierające gluten) 
Masło 10g, śmietanka pasteryzowana 
Pasta rybna 10g, łososia,  ryb karpiowatych, cebula , koncentrat pomidorowy, , olej 

rzepakowy, sól, papryka , pieprz. Może zawierać gorczycę, gluten pszenny seler i soję, 

Twaróg- śmietanka pasteryzowana 
Ser żółty15g mleko,sól,kultury bakterii, podpuszczka 
Ogórek, / 20g 

Pomidorowa z ryżem 
 Woda wodociągowa, Kurczak tuszka, Marchew, Pietruszka korzeń , Seler korzeniowy, 

koncentrat pomidorowy 30%(przetarte pomidory 99,5%,sól), Ryż,  śmietana 30%,Cebula , 
Pietruszka liście , Por, Pieprz czarny mielony 
Pampuchy z sosem jogurtowym i owocami 
mąki pszennej, wody, cukru, oleju rzepakowego, drożdży, mleka w proszku i sol 
jogurt naturalny, owoce,-jagody, jabłko brzoskwinia, truskawka,cukier 
 

Kompot owocowy Woda wodociągowa, MIESZANKA KOMPOTOWA  

(śliwka,agrest,jabłko,aronia 
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Owocowy 

  
 

WTOREK 
21.03.2023r 

Herbata owocowa 200ml składniki: Woda wodociągowa , Herbata  malinowa, 
Zupa mleczna owsianka Owies,  cukier, mleko2% 
Pieczywo mieszane dostarcza piekarnia skład dostępny na stołówce (Zboża 

zawierające gluten) 
Masło 10g,  śmietanka pasteryzowana 
ser żółty10g mleko,sól,kultury bakterii, podpuszczka 
Parówka na gorąco, sos pomidorowy 
mięso drobiowe ,białko sojowe, przyprawy, sól, skrobia ziemniaczana, cukier, pomidory, 

cukinia, sól, cukier 
Ogórek kiszony, pomidor / 20g 

Zupa Kapuśniak Woda wodociągowa , Kurczak tuszka , Kapusta Kiszona , ziemniaki, 

Marchew, Pietruszka korzeń, Seler korzeniowy Pietruszka liście, Por, Pieprz czarny mielony 
Mielony z pieca z ziemniakami i burakami na ciepło 
1.Szynka wieprzowa , Bułka tarta,(mąka pszenna typ 500, woda, drożdże,sól) , Olej rzepakowy 

uniwersalny , Jaja kurze całe, Czosnek, sól i Pieprz czarny mielony 
2. Ziemniaki z koperkiem składniki: Ziemniaki średnio 
3.buraki pieczone w piecu, śmietana 30% 
Kompot owocowy Woda wodociągowa , MIESZANKA KOMPOTOWA  

(śliwka,agrest,jabłko,aronia 
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ŚRODA 
22.03.2023r 

Herbata z malinowa 200ml 
Zupa mleczna z makaronem 
mleko2% 250ml, mąka pszenna, pszenica tritcum durum jajka,cukier, 
Pieczywo mieszane dostarcza piekarnia skład dostępny na stołówce (Zboża 

zawierające gluten) 
Masło 10g,  śmietanka pasteryzowana 
Szynka pieczona na parze 15g ,  schab, sól, pieprz, papryka słodka, olej. 
Pasta Jajeczna 15g  ,jajka,majonez-jajko,olej,musztarda(gorczyca, ocet, 

przyprawy),sól 
Ogórek, papryka / 20g 

Zupa ogórkowa  i ziemniakami 250ml składniki: 
Woda wodociągowa, kości wieprzowe , Marchew, Pietruszka korzeń , Seler, ogórek kiszony 
(ogórek,woda,sól przyprawy w zmiennych ilościach-czosnek), śmietana 30%, Cebula, 

Pietruszka liście , Por  sól  Pieprz czarny mielony , 
Podudzie z kurczaka pieczone w piecu z ryżem i warzywami. 
1.Pałka lub ćwiartka z kurczaka, sól papryka czerwona, olej, ryż, marchew, pietruszka, por, 

czosnek. 
Kompot owocowy Woda wodociągowa,, MIESZANKA KOMPOTOWA   

(śliwka,agrest,jabłko,aronia) 

 

Jogurt owocowy 
Jogurt naturalny  

tłuszczu 
 owoce 80g 
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CZWAR- 
TEK 

23.03.2023r 

Herbata ziołowa 200ml 
Ryż  na mleku  200 ml  mleko, ryż, cukier 
Pieczywo mieszane  dostarcza piekarnia skład dostępny na stołówce (Zboża 

zawierające gluten) 
Masło 10g, śmietanka pasteryzowana 
Ser żółty 10g 
mleko,sól, bakterie fermentacji mlekowej, laktoza z mleka, 
Twarożek ze szczypiorkiem 
Twaróg- śmietanka pasteryzowana, 
jogurt naturalny-mleko,żywe kultury bakterii, szczypiorek 
ogórek kiszony  / 20g 

Barszcz biały  składniki: 
Woda wodociągowa, ,Ziemniaki, kiełbasa  wieprzowe, Marchew, Pietruszka korzeń, Chrzan 

tarty , Śmietana 30%, Por, Pietruszka liście, Cukier, Mąka pszenna typ 500 , cytryna, sól 
Pierogi z serem i ziemniakami, okraszone szczypiorkiem 
1.Twaróg- śmietanka pasteryzowana, ziemniaki, Cebula, Olej rzepakowy uniwersalny, Sól 
spożywcza, Pieprz czarny mielony 
2.Mąka pszenna typ 500, Masło ekstra, Jaja kurze całe, 
3. olej rzepakowy, szczypior 
Kompot owocowy 
Woda wodociągowa, MIESZANKA KOMPOTOWA  śliwka,agrest,jabłko 

Galaretka 

owocowa 100g 

wafel ryżowy ryż 

biały lub brązowy 
owoce z puszki 
brzoskwinia ananas 
70g ananas plastry 
woda cukier, kwasek 
cytrynowy, banan 30g, 
sok z owoców5ml, sok z 
cytryny 5ml, żelatyna 

 

 

 

PIĄTEK 
24.03.2023r 

Herbata owocowa   200ml 
Kasza Manna na mleku 
Kasza manna 15g/ pszenica,cukier 2g, mleko2% 250ml 
Pieczywo mieszane  dostarcza piekarnia skład dostępny na stołówce (Zboża 

zawierające gluten) 
Masło 10g  śmietanka pasteryzowana 
Jajecznica na maśle/1szt  jajko, masło-śmietanka pasteryzowana, sól 
Ser żółty 10g 
mleko,sól, bakterie fermentacji mlekowej, laktoza z mleka, 
Ogórek, pomidor / 20g 

Krupnik z kaszy Jęczmiennej 250ml 
Woda wodociągowa 45%, kości wieprzowe 25%,Ziemniaki średnio 25%, Porcja rosołowa z 

kurczaka 16%, Marchew 12%, Kasza jęczmienna 15%,  Pietruszka korzeń 5%, Por 5%, Seler 

korzeniowy 2%,Pietruszka liście 2%,koper 2 % 
Ryba po grecku , ziemniaki 
1.Ryba 80% , Jaja kurze całe 2% , mąka pszenna 8%, , mleko 10% ,sol 0% 
2. Ziemniaki z koperkiem składniki: Ziemniaki średnio 97% 
3.marchew, por, pietruszka, cebula, pomidory, sól pieprz, 
Kompot owocowy 
Woda wodociągowa 89%, MIESZANKA KOMPOTOWA 11% (śliwka,agrest,jabłko,aronia) 
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