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Kasza kukurydziana z 
truskawkami na mleku 
ryżowym 170 g, 
kanapka z pastą z tofu 
30/20 g, pomidor i 
sałata masłowa 35 g, 
herbata z rumianku 
100 ml 
 
 
Skład: ser tofu naturalny (z soi), 
pomidory suszone w oliwie, 
koncentrat pomidorowy, 
szczypior, natka pietruszki, chleb 
pszenny graham, margaryna 
miękka Flora light, pomidor, 
sałata masłowa, kasza 
kukurydziana, napój ryżowy, 
truskawki, herbata z rumianku 
parzona, woda 

 

Kanapka z szynką 
drobiową i 
pomidorem 
malinowym 30/20 g, 
chleb graham 30 g, 
papryka żółta, 
rzodkiewka 30 g, kawa 
zbożowa na mleku 
ryżowym 200 g  
 
Skład: szynka drobiowa wędzona 
(seler), chleb razowy (pszenica, 
żyto), margaryna miękka Flora 
light, pomidor malinowy, papryka 
żółta, rzodkiewka, napój ryżowy, 
kawa zbożowa (jęczmień, żyto) 
 

 

Jajecznica ze 
szpinakiem 60 g, 
papryka czerwona, 
ogórek zielony 20 g, 
kawa zbożowa na 
mleku ryżowym 200 g 
 
 
 
 
Skład: jajko, szpinak, chleb razowy 
(pszenica, żyto), margaryna 
miękka Flora light, olej 
rzepakowy, papryka czerwona, 
ogórek zielony, napój ryżowy, 
kakao ciemne 

Kanapka z pastą 
marchewkowo-
jajeczną 30/20 g, 
sałata masłowa, 
pomidor, ogórek 
kiszony 35 g, kawa 
zbożowa na mleku 
ryżowym 200 g 

 
 
Skład: jajko, marchew, chleb 
pszenny z graham, margaryna 
miękka Flora light, marchew, 
pomidor, ogórek kiszony, 
szczypior, napój ryżowy, kawa 
zbożowa (jęczmień, żyto) 
 

 

Płatki owsiane na 
mleku ryżowym 170 g, 
kanapka graham z 
pastą z fasoli 30/20 g, 
plasterki warzyw 30 g, 
herbata z lipy 100 ml 
 
 
 
Skład: płatki owsiane, napój ryżowy, 
śliwki suszone, dynia pestki, chleb 
pszenny graham, margaryna miękka 
Flora light, fasola biała, oliwa z 
oliwek, cebula, koper, papryka żółta, 
kalarepka herbata z lipy, woda 
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Zupa krupnik z 
wiosennymi 
warzywami 200 g 
 
Skład: marchew, pietruszka, seler, 
groszek zielony mrożony, 
kalarepa, kasza jęczmienna, olej 
rzepakowy, natka pietruszki, 
bazylia, kurkuma  

Zupa z botwinką i 
rzodkiewką 200 g 
 
 
Skład: marchew, pietruszka, seler, 
ziemniaki, cebula, botwina, oliwa 
z oliwek, rzodkiewka, koper, sok z 
cytryny, bazylia, pieprz ziołowy 
 

 

Zupa kalafiorowa z 
kaszą jaglaną  i natką 
pietruszki 200 g 
 
Skład: marchew, pietruszka, seler, 
kalafior mrożony, por , kasza 
jaglana, natka pietruszki, bazylia, 
kolendra 

Zupa kapuśniak z 
kiszonej kapusty z 
ciecierzycą 200 g 
 
Skład: marchew, pietruszka, 
kapusta kiszona, ziemniaki, 
ciecierzyca sucha, oliwa z 
oliwek, pieprz ziołowy, kminek 
mielony, majeranek, koper  

Zupa wiosenna 
minestrone 200 g 
 
 
Skład: marchew, pietruszka, seler, 
fasolka szparagowa mrożona, 
cukinia pomidor, fasolka 
szparagowa żółta, makaron pszenny  
nitki, olej rzepakowy, bazylia, 
oregano, natka pietruszki 
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Potrawka drobiowa z 
marchewką i 
groszkiem 120 g, 
ziemniaki z koperkiem 
90 g, surówka z ogórka 
kiszonego i buraczka 
40 g  
 
Skład: indyk filet, oliwa z oliwek, 
cebula,  marchew, pietruszka, 
groszek mrożony, mąka 
ziemniaczana, śmietanka ryżowa, 
woda, bazylia, tymianek, 
majeranek, ziemniaki, koper, 
ogórek kiszony, burak , marchew, 
cebula, olej rzepakowy  

 

Risotto z cielęciną i 
młodą włoszczyzną 
200 g, sałata z 
koperkiem 40 g 
 
 
 
 
Skład: cielęcina łopatka, ryż biały, 
marchew, pietruszka, cukinia, 
por, natka pietruszka, olej 
rzepakowy, czosnek, kolendra 
mielona, bazylia 
sałata masłowa, ogórek zielony, 
oliwa z oliwek, cebula, koper, 
pieprz ziołowy 

 

Kopytka ziemniaczno-
orkiszowe 150 g, 
młoda kapusta 
duszona 40 g 
 
 
 
 
Skład: ziemniaki, mąka pszenna 
orkiszowa, mąka ziemniaczana, 
jajko, kapusta młoda, marchew, 
por, koper, oliwa z oliwek, 
śmietana ryżowa, woda, bazylia 
 

 

Pieczeń rzymska z 
marchewką w sosie 
z młodą jarzynką 
50/50 g, kasza 
jęczmienna 100 g, 
surówka z selera 40 
g 
 
Skład: wieprzowina łopatka, 
bułka pszenna zwykła, napój 
ryżowy, cebula, czosnek, jajko, 
marchew, pieprz ziołowy 
majeranek, olej rzepakowy, 
por, pietruszka, seler, kalarepa, 
mąka ziemniaczana, śmietanka 
ryżowa, woda, kasza 
jęczmienna, jabłko olej 
rzepakowy, sok z cytryny 

Kotleciki rybne pieczone 
w panierce z płatków 
owsianych 50 g, 
ziemniaki gniecione 100 
g, surówka z kapusty 
pekińskiej i marchewki 
40 g 
 
Skład: dorsz świeży, sok z cytryny,  
jajko, mąka kukurydziana, płatki 
owsiane, olej rzepakowy, bazylia, 
pieprz ziołowy, tymianek., ziemniaki, 
kapusta pekińska, marchew, jabłko, 
oliwa z oliwek 

Kompot jabłkowo 
śliwkowy  200 ml 
 
Skład: jabłko, śliwka mrożona, 
cukier 
 

Kompot jabłkowo-
malinowy 200 ml 
 
Skład: jabłko, malina mrożona, 
cukier 
 

Kompot jabłkowo 
śliwkowy  200 ml 
 
Skład: jabłko, śliwka mrożona, 
cukier 
 

Kompot z gruszką 
200 ml 
 
Skład: gruszka, cukier 

 

Kompot jabłkowo-
malinowy 200 ml 
 
Skład: jabłko, malina mrożona, 
cukier 
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Ciasto kakaowe z 
buraczkiem 140 g  
 
Skład: mąka gryczana, buraki, 
jajko, kakao, olej rzepakowy, 
słonecznik, cukier  
soda oczyszczona, cynamon  

Deser ryżowy z 
chrupiącym musli 170 
g 
Skład: ryż biały, napój ryżowy, 
płatki kukurydziane, płatki 
jęczmienne, brzoskwinia 
konserwowa, gruszka, rodzynki 
(siarczany) 

Sałatka ziemniaczana 
z sardynką 110 g 
 
Skład: ziemniaki, kapusta kiszona, 
kukurydza konserwowa, sardynki 
w oleju, szczypior 

Sałatka wiosenna z 
rzodkiewką 110 g 
 
Skład:, makaron pszenny 
gwiazdki, marchew, kukurydza, 
jajko, rzodkiewka, koper, 
majonez (jajko, gorczyca) 

Kokosowa pianka z 
owocami 120 g 
 
Skład: mleko kokosowe, galaretka 
brzoskwiniowa, woda, morela 
suszona (siarczany), banan, 
winogron, biszkopt wrocławski 
(pszenica, jajko) 

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

 
Jadłospisy opracowane zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia  


