
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 1szt 50g 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

20g 30g 30g 30g 40g

30g 30g 30g 20g 20g

30g 10g 30g 20g 30g

10g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt
150ml

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

130g
80g/ 

1szt
280g 80g 7szt

130g 130g 130g 1szt

80g 80g 80g 80g

150g 50g 150g
3szt/ 

30g

150g/ 

1szt

JADŁOSPIS PODSTAWOWY  - TYDZIEŃ I 06.07.2020 - 10.07.2020

PIĄTEKCZWARTEKŚRODAWTOREKPONIEDZIAŁEK

ŚNIADANIE

Pieczywo  jasne i 

razowe ze 

szłonecznikiem (1,11)

Masło (7)

Kiełbasa krakowska 

(1,6,9,10)

Pasta jajeczna z 

rzodkiewką (3)

Papryka

Kawa inka na mleku (1,7)

Pieczywo jasne i razowe z 

dynią (1,11)

Masło (7)

Pasta rybna ze 

szczypiorkiem (3,4)

Serek żólty (7)

Pomidor

Kasza jaglana z 

orzechami na mleku 

(1,7,8)

Pieczywo jasne i i 

graham (1,11)

Masło (7)

Polędwica drobiowa 

(1,6,9,10)

Ogórek zielony

Rzodkiewka 

Herbata owocowa

Sałata

Herbata owocowa

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy

PODWIECZOREK
Koktajl z malinami i 

truskawek na jogurcie 

naturalnym (7)

Domowe ciasto z owocami 

(1,7)

Kapusniak z kminkiem i 

natka pietruszki 

(1,9,10)

Kociołek meksykański 

(łopatka wieprzowa) z 

kolorowymi warzywami 

(1)

Kasza jęczmienna(1)

Surówka z marchewki i 

pora

OBIAD

Krupnik z kasz 

mieszanych 

pelnoziarnistych z natką 

pitruszki (1,9)

Kotlet schabowy 

panierowany  w sezamie 

(1,3,11)

Ziemniaki z koperkiem

Mizeria  ze świeżych 

ogórków z rzodkiewką i 

koperkiem (7)

Szynka  z indyka 

(1,6,9,10)

Pomidor

Platki kukurydziane  na 

mleku  (1,7)

Bułka kajzerka (1)

Masło (7)

Szynka wieprzowa  

(1,6,9,10)

Ogórek zielony

Sałata

Pieczywo jasne i 

razowe (1,11)

Masło (7)

Twarożek ze rzodkiewką 

(7)

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

Zupa z soczewicy z natką 

pieruszki  (1,9)

Dorsz panierowany 

(1,3,4)

Ziemniaki z koperkiem

Surówka z kiszonej 

kapusty, papryki, pora z 

natką pietruszki (10)

Barszcz ukraiński z fasolką 

i koperkiem, zabielany 

(1,7,9)

Pierogi ruskie okraszone  

cebulką (wyrób własny) 

(1,3,7)

Kefir naturalny (7)

Surówka z marchewki

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty 

pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Serek waniliowy z 

brzoskwinią  (wyrób 

własny) (1,7)

Pieczywo lekke żytnie z 

powidłami z dodatkiem 

kakao (1)

Makaron z kurczakiem i 

pieczarkami w kremowym 

sosie 

śmietanowym(1,3,7)

Kisiel owocowy + Wafle 

ryżowe (1)

Zupa brokułowa z natką 

pietruszki zabielana  

(1,7,9)

Owoc sezonowy Sok owocowy (tłoczony) Owoc sezonowy Owoc sezonowy





200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 1szt 50g 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

30g 30g 70-80g 20g 30g

20g 20g 20g 30g 20g

30g 10g 30g 30g 10g

10g 30g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

80g 2szt 130g 80g 230g

130g 80g
130g

130g
80g

80g
1/2sz

t
80g 80g

150g 1szt
50g/ 

30g
150g 150g

Kakao na mleku  (1,7)

Pieczywo jasne i 

razowe (1,11)
Bułka kajzerka  (1,11)

ŚNIADANIE

Herbata owocowa
Owocowa owsianka na 

mleku (1,7)
Herbata owocowa

Kasza manna na mleku z 

trawą cytrynową(1,7)

Szynka  Bostońska 

(1,6,9,10)

Szynkadrobiowa 

(1,6,9,10)

Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7)

Pieczywo  jasne i 

orkiszowe (1,11)

Pieczywo jasne i i 

graham (1,11)

JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ II  13.07.2020 - 17.07.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Pieczywo jasne i razowe 

z dynią (1,11)

Twrożek ze 

szczypiorkiem (7)
Rzodkiewka

Pasta rybna z natka 

pietruszki (3,4)

Twarożek  z ogórkiem i 

koperkiem  (7)
Ser żółty (7)

Masło (7)

Pasta jajeczna z 

koperkiem (3)

Kiełbaski wieprzowe 

(6,10)

Pasztet pieczony 

(1,6,9,10)

Pomidor Sałata Ogórek małosolny (10) Papryka Sałata

Ketchup (1,10) Pomidor

Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Zupa ogórkowa z 

koperkiem zabielana  

(1,7,9,10)

Domowy pieczony 

kotlecik mielony 

(łopatka)  (1,3)

Naleśniki z twarozkiem 

waniliowym posypane 

kokosem (wyrób własny) 

(1,3,7,8)

Indyk  w sosie 

smietanowym z marchewką  

paryską i kukurydzą 

posypany kolędrą(1,7)

Filet rybny panierowany 

w sezamie(1,3,4)

Zupa jarzynowa z 

kolorową fasolka z 

drobnym makaronem 

pełnoziarnistym i 

koperkiem zabielana 

(1,3,7,9)

Zupa szczawiowa z 

jajkiem zabielana  

(1,3,7,9)

Żurek z jajkiem i 

majerankiem zabielany  

(1,3,7,9)

Zupa krem z kalafiora z 

ziarnami ( ziarna 

slonecznik,pestki dyni) 

i natką pietruszki (1,9)

Pierogi leniwe z 

masełkiem (1,3,7)

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy

Surówka z marchewki i 

ananasa

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy,migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i 

produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

PODWIECZOREK

Straciatella z 

czekoladą i ananasem 

na jogurcie ( własnej 

produkci) (7)

Domowa marchewkowa 

mufinka z Torcikowej 

Chatki       ( 1,3,7)

Owocowa kanapka (chałka  

z serkiem owocowym ) 

wyrób własny (1,3,7)

Budyń waniliowy posypany 

wiórkiami 

kokosowymi(1,7,8)

Koktajl na maślnace 

zowocami jagodowymi 

(wyrób własny) (7) 

OBIAD

Surówka z ogórka 

małosolnego, mlodej 

kapusty i pomidorów 

ze szczypiorkiem (10)

Banan Buraczki z cebulą

Letni zielnik (sałata, 

ogórek, rzodkiewka, 

szczypiorek, koperek, 

natka pietruszki)

Ziemniaki z koperkiem Sos truskawkowy (7) Kasz bulgur  (1) Ziemniaki z ziołami



OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy,migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i 

produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.



200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 1szt 50g 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

40g 30g 30g 30g 40g

15g 10g 30g 20g 20g

30g 30g 10g 20g 30g

20g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt
150ml

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

280g
100g/ 

100g

80g/ 

50g
280g 3szt

130g 130g 130g

80g 80g 80g

150g 50g 150g
15g/ 

15g

150g/ 

8g

JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ III 20.07.2020 -24.07.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Pieczywo jasne i razowe 

z dynią (1,11)

ŚNIADANIE

Herbata owocowa

Płatki jęczmienne z 

orzechami i jabłkiem 

(1,7,8)

Herbata owocowa Kawa inka na mleku  (1,7)
Płatki kukurydziane na 

mleku  (1,7)

Pieczywo jasne i razowe 

(1,11)
Bułka kajzerka  (1,11)

Pieczywo  jasne i 

razowe (1,11)

Pieczywo jasne i i graham 

(1,11)

Twarożek z rzodkiewką 7)
Szynka gotowana 

(1,6,9,10)
Ser żółty (7)

Twarożek ze szczpiorkiem 

(7)

Pasta jajeczna z 

marchewką (3)

Powidła śliwkowe 

niskosłodzone
Sałata

Kiełbasa krakowska 

(1,6,9,10)
Schab pieczony (1,6,9,10) Ser żółty (7)

Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7)

Pomidor Ogórek  małosolny (10) Rzodkiewka Ogórek zielony Pomidor

Pomidor

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy Owoc sezonowy Sok owocowy (tłoczony) Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Ziemniaki z koperkiem Kasza Bulgur (1) Ziemniaki z koperkiem

OBIAD

Kapuśniak z młodej 

kapusty     i pomidorami 

(1,9)

Rosół  makaronem z maki 

durum  z lubczykiem  

(1,3,9)

Zupa kalafiorowa                        

z koperkiem zabielana 

(1,7,9)

Barszcz ukraiński z fasolką 

i koperkiem, zabielany 

(1,7,9)

Letnia zupa pomidorowa 

z marchewką, ryżem i 

natka pietruszki 

zabielana(1,7,9)

Makaron z mąki durum  w 

sosie bolognese  z 

mięsem mielonym 

(łopatka) z ziołami(1,3)

Kurczak pieczony z 

majerankiem (1)

Klopsy wieprzowe z 

indykiem  w sosie 

maślanym z natką 

pietruszki (1,3,7)

Rissotto śmietankowe z 

indykiem (filet) i 

gotowanymi warzywami ( 

zielony groszek, kolorowa 

papryka, cebulką, 

kukurydza) (1,7)

Buraczki z cebulką

Surówka z  selera, 

jabłka, marchewki i  

pora ( 9)

Surówka z kiszonej 

kapusty, papryki, pora 

z natką pietruszki (10)

Paluszki rybne  z 

fileta 

(1,2,3,4,6.9,10,14)

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty 

pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

PODWIECZOREK
Jogurt naturalny z musem 

owocowym (7)

Domowe ciasto z 

rabarbarem (1,3)

Deser waniliowy z 

ananasem i wiórkiami 

kokosowymi(1,7,8)

Snacki kukurydziane z dipem 

warzywno serowym (1,7)

kisiel owocowy do picia 

+ chrupki kukurydziane 

(1)



200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 50g 1szt 50g

10g 10g 10g 10g 10g

40g 40g 70-80g 40g
1szt/ 

20g

20g 10g 30g 20g 20g

30g 30g 30g 20g 30g

10g 10g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

130g
100g/ 

100g

80g/ 

50g
80g 2szt

130g 130g 130g

130g

80g

80g 80g 80g 1/2szt

1szt/ 

10g
1szt

150g/

5g

3szt / 

30g
1szt

JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ IV 27.07.2020 -31.07.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Pieczywo jasne i razowe 

z dynią (1,11)

Pieczywo  jasne i 

orkiszowe (1,11)
Bułka kajzerka  (1,11)

Zbożowe gwiazdki 

cynamonowe na mleku(1,7)
Herbata owocowa

Schab pieczony 

(1,6,9,10)
Sałata

Pasta jajeczna z 

warzywami (3)

Rzodkiewka Pomidor

Ketchup (1,10) Sałata

Ogórek zielony Serek żólty (7)

Ogórek zielony Pomidor

Szynka  wieprzowa 

(1,6,9,10)

Jajko gotowane w sosie 

jogurtowym  ze 

szczypiorkiem (3,7)

Czekoladowa owsianka na 

mlekui (1,7)                           

Kawa inka na mleku 

(1,7)

Pieczywo jasne i razowe 

(1,11)

Pieczywo pszenno - żytnie  

(1,11)

Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7)

ŚNIADANIE

Herbata owocowa

Barszcz czerwony z 

koperkiem 

zabielany(1,7,9)

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Twarożek z ziołami (7)
Kiełbasa krakowska z 

szynki (1,6,9,10)

Kiełbaski drobiowe 

(6,10)

Ogórek małosolny (10)

Leczo  (1,6,10)

Duszone gołabki bez 

zawijania w sosie 

pomidorowym (1)

Gulasz z indyka z 

letnimi warzywami (1)

Filet rybny panierowany 

w ziarnach slonecznikach 

(1,3,4)

Różowe naleśniki z 

białym serkiem (wyrób 

własny) (1,3,7)
OBIAD

Zupa jarzynowa z 

koperkiem zabielana 

(1,7,9)

Krupnik z dodatkiem kaszy 

jaglanej z natką 

pietruszki  (1,9)

Zupa ziemniaczana z 

porem i natka 

pietruszki (1,9)

Zupa koperkowa z ryżem 

pełnoziarnistym (1,9)

Ryż kolorowy posypany 

czarnuszką (1)
Ziemniaki z koperkiem Kasza jęczmenna (1) Ziemniaki z koperkiem Polewa owocowa (7)

Buraczki z cebulką
Surówka z selera, pora 

i marchewki (9)

Colesław z białej i 

czerwonej kapusty
Banan

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty 

powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. 

orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. 

Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

PODWIECZOREK
Jogurt naturalny z 

pestkami słonecznika(7)

Bułka maślana  z powidłami 

z dodatkiem kakao (1,3,7)

Kisiel owocowy do picia 

+ chrupki kukurydziane 

(1)

Pieczywo lekkie z 

orkiszem                   

i dynią z pusztym 

serkiem owocwym (1,7)

Kolba kukurydzy




