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Kasza kukurydziana na 
mleku 
modyfikowanym z 
winogronem 150 g,  
kanapka  graham z 
twarożkiem i kalarepką 
30/30 g, herbatka 
owocowa parzona100 
ml 
Skład: kasza kukurydziana, 
mleko Bebilon 3 (mleko, soja), 
winogrona, chleb pszenny 
graham, masło (z mleka), 
twaróg półtłusty (z mleka), 
jogurt naturalny (z mleka), 
herbata owocowa parzona 

Omlet kukurydziany 
ze świeżymi owocami 
80 g, pieczywo 
pszenne 20 g, kawa 
zbożowa na mleku 
200 ml 
 
 
 
Skład: jajko, mąka 
kukurydziana,  gruszka,  olej 
rzepakowy, chleb pszenny, 
mleko 3,2 %, kawa zbożowa 
(jęczmień, żyto), cukier 
 
 

Kanapka z pastą z 
sardynek i sera Edam 
30/20 g, sałata 
masłowa 10 g,  mleko 
200 g 
 
 
 
 
Skład:  sardynki w oleju, ser 
Edam (z mleka), rzodkiewka, 
koperek, bazylia, sałata 
masłowa, chleb pszenny 
graham, mleko 3,2 % 

Jajko na miękko 25 g, 
kanapka z pomidorem 
malinowym 35/ 20 g, 
kawa zbożowa na 
mleku Bebilon 200 ml 
 
 
 
 
Skład: jajko, chleb pszenny 
graham, masło (z mleka), 
pomidor malinowy, kurczak 
pierś, mleko Bebilon 3 (mleko, 
soja), kawa zbożowa 
(jęczmień, żyto), woda, cukier 

 

Kanapka z serem 
topionym 35/7 g, 
ogórek zielony, 
szczypior 20 g, koktajl 
arbuzowy 200 ml 
 
 
 
 
Skład: chleb pszenny graham, 
masło (z mleka),ser topiony (z 
mleka),ogórek zielony, 
szczypior, arbuz, banan, 
napój ryżowy 
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Zupa ze świeżego 
ogórka ze 
szczypiorkiem 200 g 
Skład: marchew, seler korzeń, 
pietruszka korzeń, ziemniaki, 
ogórek zielony, oliwa z oliwek, 
śmietanka słodka 12 % (z 
mleka), szczypior, tymianek, 
kolendra, bazylia 

Zupa jarzynowa z 
kaszą jaglaną 200 g 
 
Skład: marchew, pietruszka, 
seler, kalafior świeży, cukinia, 
kasza jaglana, masło osełka 
(z mleka), koper, papryka 
słodka, majeranek, tymianek,  

 

Zupa kapuśniak z 
kiszonej kapusty z 
koperkiem 200 g   
Skład: marchew, pietruszka, 
por, kapusta kiszona, 
ziemniaki, koncentrat 
pomidorowy, oliwa z oliwek, 
natka pietruszki, majeranek, 
pieprz ziołowy 

 

Zupa krem z 
ciecierzycy 200 g 
 
Skład: marchew, pietruszka, 
seler, cebula, pomidor, 
ciecierzyca nasiona, 
śmietanka słodka 12 % (z 
mleka), kolendra, majeranek 

Żurek zakwaszany 
kefirem 200 g 
 
Skład: jajko, kefir (z mleka),  
marchew, pietruszka, cebula, 
ziemniaki, mąka żytnia,  chleb 
razowy (mąka żytnia, mąka 
pszenna), oliwa z oliwek, 
czosnek, kolendra, 
majeranek, pieprz ziołowy 
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Risotto wiosenne w 
sosie koperkowym 
150/50 g, sałata 
masłowa z rzodkiewka 
i olejem 40 g 
 
 
Skład:  ryż brązowy, indyk 
filet, marchew, pomidor 
świeży, roszponka, cebula, 
czosnek,  pietruszka, cukinia, 
koper, sałata masłowa, 
rzodkiewka, olej rzepakowy, 
bazylia suszona 
 

 

Udko duszone w sosie 
szpinakowym 30/70 g  
ziemniaki młode 100 
g, surówka z kalafiora 
młodego i szczypioru 
40 g 
 
Skład: udko trybowane z 
kurczaka,  cebula, pietruszka, 
cukinia, szpinak świeży, 
śmietanka słodka 12 % ( z 
mleka), oliwa z oliwek, 
czosnek., bazylia, kolendra, 
pieprz ziołowy, ziemniaki, 
kalafior  świeży, cebula, olej 
rzepakowy, szczypior 

 

Pęczak z soczewicą i 
wstążeczkami z cukinii 
200 g, sałata masłowa 
z koperkiem 40 g 
 
 
 
Skład:  kasza pęczak 
jęczmienny, soczewica 
czerwona, cukinia, marchew, 
cebula olej rzepakowy, sałata 
masłowa, koper, olej 
rzepakowy, cytryna, bazylia 
 

 
 
 

Makaron w sosie 
pomidorowo-
brokułowym 200 g 
 
 
 
 
Skład: łopatka wieprzowa 
mielona, makaron kokardki (z 
pszenicy), oliwa z oliwek , 
cebula, marchew, pietruszka, 
pomidory konserwowe, 
brokuł, śmietanka 12 % (z 
mleka), oregano, bazylia, 
kolendra 

 
  

Pulpety z łososia w 
jarzynce duszonej 
40/60 g, kasza jaglana 
90 g, surówka z 
młodej kapusty 40 g 
 
 
Skład: łosoś świeży, cytryna, 
jajko, bułka zwykła pszenna, 
napój ryżowy, bazylia, pieprz 
ziołowy, tymianek, olej 
rzepakowy, marchew, 
pietruszka, por, cukinia, kasza 
jaglana, mleko ryżowe, 
kapusta młoda, koper, olej 
rzepakowy, cytryna, pieprz 
ziołowy 

Kompot jabłkowo-
jagodowy 200 m *l 
 
Skład: jabłko, malina 
mrożona, cukier 

Kompot śliwkowo-
brzoskwiniowy 200 
ml * 
Skład: śliwka mrożona, 
brzoskwinia konserwowa, 
cukier 

Kompot z jabłek i 
mięty 200 ml * 
 
Skład: jabłko, mięta świeża, 
cukier 

Kompot moreli 200 
ml * 
 
Skład: morela świeża, jabłko, 
cukier 

Kompot z brzoskwiń  
200 ml* 
 
Skład: brzoskwinia konserwowa , 
cukier 
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Kisiel bananowo-
melonowy, ciasteczko 
pierwsze Hipp 
 
 

Jogurt z wiosennymi 
warzywami tartymi  
 

Legumina z kaszy 
jaglanej  

Kisiel mleczny z 
siemieniem lnianym  
 

Sałatka brokułowa z 
awokado, pieczywo 
graham  
 

*kompoty podawane są w postaci jednolitej, wraz ze zmiksowanym wsadem owocowym 

 
Jadłospisy opracowane zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia  


