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 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
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E: 278 kcal, B: 12,5 g, T: 12,5 g, NKT: 6,6 
g, W: 27 g, C: 2,3 g, Bł.: 1,9 g, Sól: 0,288 
g  
 

E: 250 kcal, B: 11 g, T: 10 g, NKT: 5,28 
g, W: 26 g, C: 0,65 g, Bł.: 3,3 g, Sól: 
0,307 g 

E: 296 kcal, B: 16 g, T: 15 g, NKT: 7,13 
g, W: 23 g, C: 0,94 g, Bł.: 2 g, Sól: 0,288 
g 

E: 251 kcal, B: 11 g, T: 12 g, NKT: 6,13 
g, W: 24 g, C: 0,4 g, Bł.: 2,6 g, Sól: 0,215 
g 
 

E: 247 kcal, B: 9 g, T: 9 g, NKT: 4,27 g, 
W: 28 g, C: 1,3 g, Bł.: 3,5 g, Sól: 0,150 g 

Kanapka z pastą jajeczną z 
szynką 30/20 g, pomidor, 
papryka, rzodkiewka 35 g, 
kawa zbożowa na mleku 200 
ml 
 
 
 
 
Skład: jajko, szynka drobiowa , szczypior  
chleb pszenny graham, masło (z mleka), 
pomidor, papryka czerwona, , 
rzodkiewka, mleko 3,5 %, kawa zbożowa 
(jęczmieo, żyto) 
 

Płatki jęczmienne z 
rodzynkami 150 g, kanapka z 
pastą twarogową z makreli 
30/15 g, papryka żółta, ogórek 
kiszony, rzodkiew biała 35 g, 
herbata malinowa 100 ml 
 
 
 
Skład: płatki jęczmienne, rodzynki, 
siemię lniane nasiona, mleko 3,5 %, 
makrela w sosie pomidorowym , twaróg 
półtłusty (z mleka), natka pietruszki, 
chleb razowy (pszenica, żyto), papryka 
żółta,, ogórek kiszony, rzodkiew biała, 
herbata malinowa parzona, woda 
 

Jajecznica ze szczypiorkiem 
30/20 g, pomidor 20 g, kawa 
zbożowa na mleku 200 ml 

 
 
 
 
 
 
Skład: jajko, masło, szczypior, chleb 
pszenny graham, marchew, pietruszka, 
burak, olej rzepakowy, mleko 3,5 %, 
kawa zbożowa (jęczmieo, żyto) 

 
 

Kanapka z humusem 
buraczanym 30/20 g, sałata 
masłowa, pomidor 25 g, 
kakao na mleku 200 ml 
 
 
 
 
 
 
Skład: chleb pszenny z siemieniem, 
masło (z mleka)  ciecierzyca, buraki, 
oliwa z oliwek , natka pietruszki, 
pomidor, sałata masłowa, mleko 3,5 % 
kakao ciemne 
 

Kasza jaglana na mleku 
modyfikowanym 150 g, 
kanapka graham z pastą 
twarogowo-ogórkową 30/20 
g, plasterki warzyw 25 g, 
herbata z lipy 100 ml 
 
 
Skład: kasza jaglana, mleko 
modyfikowane Bebilon 3 (mleko, soja), 
banan,  twaróg półtłusty (z mleka), 
jogurt grecki (z mleka),ogórek zielony , 
koper , chleb owsiany (pszenica, owies), 
masło ( z mleka), rzodkiew biała , 
kalarepa, herbata z lipy, woda 
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E: 90 kcal, B: 2 g, T: 2 g, NKT: 0,31 g, W: 
13 g, C: 0,46g, Bł.: 2,5 g, Sól: 0,051 g 

E: 95 kcal, B: 2 g, T: 2 g, NKT: 1,5 g, W: 
14 g, C: 0,89 g, Bł.: 3,75g, Sól: 0,042 g 

E: 113 kcal, B: 5 g, T: 3 g, NKT: 0,65 g, 
W: 12 g, C: 0,92 g, Bł.: 5 g, Sól: 0,070 g 

E: 111 kcal, B: 5 g, T: 4 g, NKT: 0,77 g, 
W: 13 g, C: 1,64 g, Bł.: 3,5 g, Sól: 0,077 
g 

E: 92 kcal, B: 3 g, T: 0,6 g, NKT: 0,24 g, 
W: 15 g, C: 0,82 g, Bł.: 3,6 g, Sól: 0,036 
g 
 

Zupa krem jarzynowa z 
buraczkiem  200 g  
 
 
Skład: marchew, pietruszka, burak, 
pomidory pasteryzowane, papryka 
czerwona, ziemniaki, natka pietruszki, 
sok z cytryny, oliwa z oliwek, majeranek, 
kolendra  

Zupa kapuśniak z białej 
kapusty z koperkiem 200 g 
 
 
Skład: marchew, pietruszka, seler, 
cebula, oliwa z oliwek, kapusta biała, 
ziemniaki, koncentrat pomidorowy, 
koper, majeranek, pieprz ziołowy, 
kminek mielony 
 

 

Zupa złota z soczewicy 200 g 

 

 
Skład: marchew, pietruszka, papryka 
żółta, pomidory pasteryzowane, 
soczewica czerwona , ziemniaki, olej 
rzepakowy, kurkuma, papryka słodka 
mielona , ser mozzarella twardy (z 
mleka) 

Zupa jarzynowa z kluskami 
lanymi 200 g 
 
 
Skład: marchew, pietruszka, seler, 
brukselka mrożona, groszek zielony, por 
oliwa z oliwek, majeranek, pieprz 
ziołowy, mąka kukurydziana, mąka 
ziemniaczana, jajko, woda 
 

Zupa fasolki szparagowej z 
koperkiem 200 g 
 
 
Skład: marchew, pietruszka, seler, kasza 
jęczmienna, fasolka szparagowa 
mrożona, koper, śmietana kwaśna 12 % 
(z mleka) 
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E: 200 kcal, B: 13 g, T: 4 g, NKT: 0,81 g, 
W: 27 g, C: 1 g, Bł.: 3 g, Sól: 0,072 g 

E: 227 kcal, B: 9 g, T: 6 g, NKT: 1,14 g, 
W: 31 g, C: 1,5 g, Bł.: 2,5, Sól: 0,042 g 

E: 225 kcal, B: 9 g, T: 6 g, NKT: 1,28 g, 
W: 30 g, C: 1,7 g, Bł.: 6 g, Sól: 0,098 g 

E: 225 kcal, B: 10 g, T: 10 g, NKT: 3 g, 
W: 21 g, C: 0,17 g, Bł.: 4,6 g, Sól: 0,062 
g 

E: 188 kcal, B: 11 g, T: 5 g, NKT: 0,67 g, 
W: 23 g, C: 1,1 g, Bł.: 5 g, Sól: 0,053 g 

Makaron z indykiem w sosie 
szpinakowym 170 g, surówka z 
rzodkwi i jabłka 40 g  
 
 
 
Skład: makaron pene (z pszenicy), indyk 
filet, cebula, olej rzepakowy, marchew, 
pietruszka, szpinak mrożony, śmietanka 
słodka 12 % ( z mleka), mąka, 
ziemniaczana, bazylia, kolendra,, 
rzodkiew biała, jabłko, jogurt naturalny 
(z mleka) 

 
 

Gulasz z królika z marchewką 
100 g, ryż basmati 90 g, 
kolorowa surówka 
wielowarzywna 40 g 
 
 
Skład: królik udko, marchew ,pietruszka, 
cebula, czosnek, olej rzepakowy, 
kurkuma, bazylia , kolendra mielona, 
mąka ziemniaczana, ryż basmati, sałata 
lodowa, jabłko, kapusta czerwona, 
oliwa z oliwek 

 
 

Pulpeciki z cukini i kaszy 
gryczanej w sosie 
pomidorowym 130/60 g, 
surówka z marchewki i pora 
40 g 
 
Skład: kasza gryczana niepalona, 
marchew , cukinia, cebula,, mąka 
ziemniaczana, jajko, bazylia, 
majeranek, pieprz ziołowy, pietruszka, 
cebula, , pomidory pasteryzowane, 
koncentrat pomidorowy , olej 
rzepakowy, bazylia, por, jabłko, jogurt 
naturalny (z mleka), słonecznik 

 
 

Szynka w sosie śmietanowo-
ziołowym 30/60 g, ziemniaki 
gniecione 100 g, surówka z 
buraczków 40 g 
 
 
Skład: wieprzowina szynka, oliwa z 
oliwek, cebula, czosnek, pietruszka, 
seler, śmietanka słodka 12 % (z mleka), 
mąka ziemniaczana , szczypior, pieprz 
ziołowy, ziemniaki, buraki, papryka 
cebula, olej rzepakowy 
  

Dorsz zapiekany pod cukinią 
w białym sosie 100 g, kasza 
gryczana niepalona 90 g, 
surówka z kalafiora 40 g 
 
 
Skład: dorsz świeży , sok z cytryny, , 
tymianek, olej rzepakowy, cukinia, 
marchew, por ,mleko 3,5 %, mąka 
pszenna, bazylia , pieprz ziołowy, kasza 
gryczana, kalafior mrożony, koper  

 

E: 28 kcal, B: 0,13 g, T: 0,08 g, NKT: 0,01 
g, W: 13,19 g, Cukry 6,18 g, Bł.: 2,76 g, 
Sód 0,008 g  

E: 30 kcal, B: 0,13 g, T: 0,06 g, NKT: 
0,01 g, W: 7,06 g, Cukry 8,51 g, 
Błonnik: 1,82 g, Sód 0,008 g 

E: 39 kcal, B: 0,3 g, T: 0,1 g, NKT: 0,03 
g, W: 9 g, C: 6,5 g, Bł: 1 g, Sód 0,008 g 

E: 28 kcal, B: 0,4 g, T: 0,08 g, NKT: 0,01 
g, W: 13,19 g, Cukry 6,18 g, Bł.: 0,7 g, 
Sód 0,008 g  

E: 37 kcal, B: 0,2 g, T: 0,1 g, NKT: 0 g, 
W: 5 g, Cukry 6 g, Bł.: 0,7 g, Sól: 0,008 g 

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

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

Kompot jabłkowo bananowy 
200 ml 
 
Skład: jabłko, banan, cukier 

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

Kompot z gruszką 200 ml 
 
 
Skład: gruszka, cukier 
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E: 152 kcal, B: 6 g, T: 6 g, NKT: 2,5 g, 
W:19 g, C: 1 g, Bł.: 2,7 g, Sól: 0,056 g 

E: 109 kcal, B: 9 g, T: 3,6 g, NKT: 1,72 g, 
W: 9,5 g, C: 3,2 g, Bł.: 0,6 g, Sól: 0,042 g  

E: 101 kcal, B: 5 g, T: 4 g, NKT: 0,45 g, 
W: 11 g, C: 0,2 g, Bł.: 1,6 g, Sól: 0,360 g  

E: 71 kcal, B: 0,5 g, T: 0,1 g, NKT: 0,01 
g, W: 17 g, C: 5,4 g, Bł.: 1,8 g, Sól: 0,006 
g  

E: 125 kcal, B: 4 g, T: 5 g, NKT: 1,66 g, 
W: 14 g, C: 0,7 g, Bł.: 4 g, Sól: 0,031 g  

Jogurt z owocami jagodowymi 
170 g, biszkopt 6 g 
 
 
Skład: jogurt naturalny (z mleka), banan, 
maliny mrożone, jagody mrożone, pestki 
dyni, biszkopt wrocławski (pszenica, 
jajko) 

 

Rolada biszkoptowo 
twarogowa z owocami 80 g 
 
 
Skład: jajko, cukier, mąka pszenna, 
proszek do pieczenia (pszenica), twaróg 
półtłusty (z mleka), melon, brzoskwinia 
konserwowa, maliny, cukier 

Pasztet drobiowo-warzywny 
na pieczywie razowym 30/15 
g, ogórek kiszony 20 g 
 
Skład: kurczak pierś, wątróbka 
drobiowa,, olej rzepakowy, cebula, 
marchew, pietruszka, pomidor suszony 
w oliwie, ogórek kiszony, chleb razowy 
(pszenica, żyto) 

Domowy kisiel jabłkowo- 
gruszkowy 150 g 
 
 
Skład:, jabłko, gruszka, cukier, mąka 
ziemniaczana, cynamon, woda 

Mus owocowy dwukolorowy  
zagęszczany siemieniem 
lnianym 170 g  
 
Skład: jogurt naturalny (z mleka), 
banan, truskawki mrożone, kiwi, 
awokado, siemię lniane 

SUMA  E:  kcal E:  kcal E:  kcal E:  kcal E: kcal 

Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach. W jadłospisie stosowane są produkty, które mogą zawierad alergeny występujące w sposób niezamierzony w żywności na skutek zanieczyszczenia w czasie procesu 
produkcyjnego, produkty te stanowią załącznik nr 2 do jadłospisu. 

 

Jadłospisy opracowane zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia 


