
JADŁOSPIS PODSTAWOWY  - TYDZIEŃ I 31.08.2020- 04.09.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

Herbata owocowa 200ml Kasza manna na mleku z trawą 
cytrynową (1,7) 200ml Herbata owocowa 200ml Płatki kukurydziane  na mleku 

posypane orzechami (1,7,8) 200ml Kakao na mleku (1, 7)

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo  jasne i orkiszowe (1,11) 50g Bułak kajzerka  (1) 1szt Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe z dynią 
(1,11)

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7)

Schab pieczony (1,6,9,10) 30g Kiełbasa żywiecka  (1,6,9,10) 30g Twarożek ze szczypiorkiem i 
rzodkiewką (7) 30g Filet z kotła (1,6,9,10) 30g Pasta jajeczna ze szczypiorkiem i 

koperkiem (3)

Serek żólty (7) 20g Ogórek zielony 20g Szynka Bostońska (1,6,9,10) 20g Rzodkiewka 20g Serek żólty (7)

Pomidor 30g Sałata 5g Papryka 30g Salata 5g Pomidor

OBIAD

Zupa ogórkowa z ziemniakami i 
koperkiem zabielana (7,9,10) 250ml

Rosół z makaronem z maki durum 
z lubczykiem i natka pietruszki 
(1,3,9)

250ml Zupa z ciecierzycy z natką 
pietruszki  (9) 250ml

Zupa pomidorowa z makoronem z 
mąki durum i natka pietruszki 
zabialana (3,7,9)

250ml Zupa jarzynowa z ziemniakami i 
koperkiem zabielana (7,9)

Wieprzowina z warzywami w 
sosie słodko kwasnym (1) 130g Pieczone udko z tymiankiem i 

cytryną 80g Leczo z cukiną i papryką 130g Filet rybny panierowany w ziarnach 
slonecznika (1,3,4) 80g Puszyste nalesniki z twarożkiem 

waniliowym (wyrób własny) (1,3,7)

Kasza jeczmienna 
pełnoziarnista (1) 130g Ziemniaki z koperkiem 130g Ryż pełnoziarnisty kolorowy 

(1) 130g
Ziemniaki z koperkiem

130g
Pierzynka owocowa (7)

Surówka colesław 80g Marchewka z groszkiem (7) 80g Surówka (mix sałat z pomidorem w 
sosie winegret) 80g

PODWIECZOREK Jogurt naturalny z musem 
truskawkowym (7)

1szt/ 
30g Owoc sezonowy 1szt Budyń smietankowy z posypką 

czekoladową (1,7) 150g Owoc sezonowy 1szt Kisiel owocowy z waflami gryczanymi 
(1)

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.

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

�1



JADŁOSPIS PODSTAWOWY  - TYDZIEŃ I 31.08.2020- 04.09.2020

PIĄTEK

200ml

50g

10g

30g

20g

30g

250ml

1szt

80g

150g/ 
2szt

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

�2



JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ II  07.09.2020- 11.09.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

Herbata owocowa 200ml Kluski lane na mleku (1,7) 200ml Herbata owocowa 200ml Kasza kukurydziana na mleku  z 
posypka orzechową (1,7,8) 200 ml Kawa inka na mleku  (1,7) 200ml

Bułak kajzerka  (1) 1szt Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo  jasne i orkiszowe 
(1,11) 50g Pieczywo pszenno żytnie  (1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe z dynią 

(1,11) 50g

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g

Szynka wieprzowa(1,6,10) 30g Polędwica sopocka (1,6,9,10) 30g Kiełbaski drobiowe (6,10) 70-80g Indyk pieczony (1,6,9,10) 30g Pasta rybna ze 
szczypiorkiem(3,4) 40g

Twarożek z ziolami (7) 20g Rzodkiewka 20g Pasta jajeczna z  rzodkiewką i 
koperkiem (3) 20g Papryka 20g Ser żółty (7) 20g

Pomidor 30g Sałata 5g Ogórek zielony 30g Sałata 10g Pomidor 30g

Ketchup (1,10) 10g

OBIAD

Kapusniak z kminkiem i natką 
pietruszki  (9,10) 250ml Barszcz czerwony z koperkiem 

zabielany(7,9) 250ml Zupa kalafiorowa z koperkiem  
zabielana  (7,9) 250ml Krupnik z kasz mieszanych z 

natką pietruszki (1,9) 250ml Zupa z cieciorką, porą i natką 
pietruszki (9) 250ml

Pulpety wieprzowo - drobiowe 
w sosie serowo koperkowym 
(1,3,7)

80g/ 
50g

Potrawka drobiowa z 
warzywami korzennymi (1) 130g Makaron z mąki durum w sosie 

bolone z ziołami (łopatka) (1,3) 280g Paluszki rybne z fileta 
(1,2,3,4,6.9,10,14) 3szt Pierogi ruskie z cebulką (wyrób 

własny) (1,3,7) 7szt

Kasza jęczmienna (1) 130g Ryż pełnoziarnisty
130g

Ziemniaki z koperkiem 130g Jogurt naturalny 1szt

Buraczki 80g Surowka z marchewki i 
brzoskwini z jogurtem (7) 80g Surówka z ogórka zielonego z 

cebulką w sosie winegre 80g Surówka z marchewki 40g

PODWIECZOREK
Mleczny Shake z 
truskawkami, miętą i miodem 
(1,7) 

150g Owoc sezonowy 1szt Mleczny pszysmak ryzowy z 
wanilią  (1,7) 150g Owoc sezonowy 1szt Katarzynka  z dżemem 

niskosłodzonym (1,7) 
1szt/ 
30g

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.

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

�1



�2



JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ III 14.09.2020 -18.09.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

Herbata owocowa 200ml Płatki jęczmienne  na mleku z 
posypka orzechową(1,7,8) 200ml Herbata owocowa 200ml Ryż na mleku z wanilią(1, 7) 200ml Kakao na mleku (1, 7)

Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g Bułak kajzerka  (1) 1szt Pieczywo jasne i i graham (1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe z 
dynią (1,11)

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7)

Schab pieczony (1,6,9,10) 30g Polędwica z indyka (1,6,9,10) 30g Pasztet pieczony (1,6,9,10) 30g Pierś gotowana z indyka (1,6,9,10) 30g Pasta jajeczna z pieczarkami i 
szczypiorkiem (3)

Twarożek z ziolami (7) 20g Sałata 10g Serek śmietankowy (7) 20g Papryka 20g Ser żółty (7)

Pomidor 30g Rzodkiewka 20g Ogórek malosolny (10) 20g Ogórek zielony 30g Pomidor

OBIAD

Zupa ogórkowa z ryżem 
pełnoziarnistym i koperkiem 
zabielana (7,9,10)

250ml Barszcz biały z majerankiem i 
jajkiem zabielany(1,3,7 ,9) 250ml Kasza manna na rosole z natką 

pietruszki (1,9) 250ml Barszcz ukraiński z fasolą i koperkiem 
zabielany (7,9) 250ml Zupa z fasolki szparagowej z 

natką pietruszki zabielana (7,9)

Udko pieczone  z majerankiem 
(1) 80g

Naleśniki z twarożkiem  
posypane kokosem (1,3,7,8)  
(wyrób własny)

1szt Kotlecik schabowy w 
kukurydianej panierce (1,3) 80g Pierogi z mięsem ( wyrób własny) (1,3) 7szt

Kotleci rybno - warzywny 
(marchewka, seler zielony 
groszek) zapiekany (1,4,3,9)

Ziemniaki z koperkiem 130g Polewa śmietanowa z malinami 
(7) 80g Ziemniaki z koperkiem 130g Buraczki 80g Ziemniaki z koperkiem

Marchewka z groszkiem (7) 80g Surówka z białej kapusty, 
marchewki, pora i koperku 80g

Surówka (sezonowa sałata, 
ogórek kiszony, groszek 
zielony, szczypiorek, ziarna 
słonecznika) (10)

PODWIECZOREK Koktajl bananowy  z mango na 
jogurcie naturalnym (7) 150g Owoc sezonowy 1szt Snacki kukurydziane z dipem 

warzywno serowym (1,7)
15g/ 
15g Owoc sezonowy 1szt Wafle gryczane    z dżemem 

niskosłodzonym   (1)

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.

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

�1



JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ III 14.09.2020 -18.09.2020

PIĄTEK

200ml

50g

10g

40g

20g

30g

250ml

80g

130g

80g

2szt/ 
20g

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

�2



JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ IV 21.09.2020 -  25.09.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

Herbata owocowa 200ml Musli z mieszanką płatków 
zbożowych  na mleku  (1,7) 200ml Herbata owocowa 200ml Waniliowa kasza manna na mleku  

(1,7) 200ml Kawa inka na mleku (1,7)

Bułak kajzerka  (1) 1szt Pieczywo pszenno - żytnie  (1,11) 50g Pieczywo  jasne i orkiszowe 
(1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe z dynią 

(1,11)

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7)

Serek żólty (7) 20g Polędwica sopocka (1,6,9,10) 30g Kiełbaski drobiowe (6,10) 70-80g Szynka drobiowo -  wieprzowa 
(1,6,9,10) 30g Pasta jajeczna ze 

szczypiorkiem(3)

Kiełbasa żywiecka  (1,6,9,10) 20g Sałata 5g Pasta rybna ze szczypiorkiem i 
koperkeim (3,4) 20g Ogórek zielony 20g Serek żólty (7)

Pomidor 30g Papryka 30g Ogórek zielony 30g Rzodkiewka 20g Pomidor

Ketchup (1,10) 10g Sałata

OBIAD

Kapusnia ze slodkiej kapusty z 
kminkiem i natką pietruszki  (9) 250ml Krupnik z kasz mieszanych z natką 

pietruszki (1,9) 250ml Zupa z ciecierzycy z natką 
pietruszki (9) 250ml

Rosół z makaronem z maki durum 
z lubczykiem i natka pietruszki 
(1,3,9)

250ml
Zupa jarzynowa z zółtymi 
warzywami  z koperkiem 
zabielana (7,9)

Makaron z mąki durum  w sosie 
meksykańskim   z mięsem 
mielonym (łopatka)  (1,3,)

280g Pierogi z serkiem waniliowym (1,3,7) 7szt Klopsiki drobiowo wieprzowe  w 
sosie  pomidorowym (1,3,7)

80g/ 
50g Filet drobiowy panierowany  (1,3) 80g Filet rybny  panierowany (1,3,4)

Polewa jogurtowo malinowa (7) 80g Kasza jećzmienna pelnoziarnista  
(1) 130g Ziemniaki z koperkiem

130g
Ziemniaki z koperkiem

Surówka z  ogórka kiszonego, 
papryki, cebuli i jabłka (10) 80g Buraczki 80g Surówka z kapusty pekińskiej, 

marchewki. Pomidora

PODWIECZOREK Jogurt naturalny z orzechami 
(7,8)

1szt/ 
10g Owoc sezonowy 1szt

Pieczywo lekkie z orkiszem                   
i dynią z pusztym serkiem 
owocwym (1,7)

3szt / 
30g Owoc sezonowy 1szt Ciasto drożdżowe z owocami            

( 1,3,7)

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.

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

�1



JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ IV 21.09.2020 -  25.09.2020

PIĄTEK

200ml

50g

10g

30g

20g

20g

5g

250ml

80g

130g

80g

50g

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

�2



JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ V 28.09.2020 -  02.10.2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŚNIADANIE

Herbata owocowa 200ml Płatki kukurydziane na mleku (1,7) 200ml Kakao na mleku (1, 7) 200ml Czekoladowa owsianka na mleku 
z malinami (1,7)                           200ml Herbata owocowa

Bułak kajzerka  (1) 1szt Pieczywo pszenno - żytnie  (1,11) 50g Pieczywo  jasne i orkiszowe 
(1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50g Pieczywo jasne i razowe z dynią 

(1,11)

Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7) 10g Masło (7)

Twarożek z ziołami (7) 30g Schab pieczony (1,6,9,10) 30g Szynka   wieprzowa (1,6,9,10) 30g Filet z kotła (1,6,9,10) 30g Pasta rybna ze 
szczypiorkiem(3,4)

Dżem owocowy niskosłodzony 20g Sałata 10g Pastajajeczna ze 
szczypiorkiem(3) 30g Ogórek zielony 20g Serek żólty (7)

Pomidor 30g Papryka 30g Pomidor 30g Rzodkiewka 20g Ogórek zielony

OBIAD

Zupa warzywna solferino  z 
cieciorką(1,9) 250ml Zupa  ziemniaczana z natką 

pietruszki (9) 250ml
Zupa kalafiorowa z drobnym 
makaronem pełnoziarnistym i 
koperkiem zabielana (7,3,9)

250ml
Zupa pomidorowa z  ryżem 
pełonoziarnistym i natka pietruszki 
zabialana (7,9)

250ml Barszcz ukraiński z fasolą i 
koperkiem zabielany (7,9) 

Gulasz wieprzowy   w sosie 
wlasnym z marchewką paryską, 
kukurydzą  i cebulką (1)

80g/ 
50g

Ryż z indykiem i gotowanymi 
warzywami ( marchewka, brokuł, 
kalafior, fasolka szparagowa, 
groszek) w sosie serowym (1,7)

280g Paluszki rybne z fileta 
(1,2,3,4,6.9,10,14) 3szt Pieczone udko z ziołami 80g Pierogi ruskie z cebulką (wyrób 

własny) (1,3,7)

Kasza jęczmienna (1) 130g Ziemniaki z koperkiem 130g Ziemniaki z koperkiem
130g

Jogurt naturalny (7)

Surówka z włoskiej kapusty, 
marchewki,por  z dodatkiem 
pestek sloneczika i natki 
pietruszki

80g
Surówka z kiszonej kapusty, 
marchewki, jabłka, szczypiorku 
(10)

80g Buraczki 80g

PODWIECZOREK
Koktajl truskawkowo kokosowy  
na bazie jogurtu naturalnego 
(wyrób własny) (1,7,8)

150g Owoc sezonowy 1szt
Owocowa kanapka (chałka  z 
serkiem owocowym ) wyrób 
własny (1,3,7)

50g/ 
30g Owoc sezonowy 1szt Galaretka owocowa (1)

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.

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

�1



JADŁOSPIS PODSTAWOWY - TYDZIEŃ V 28.09.2020 -  02.10.2020

PIĄTEK

200ml

50g

10g

30g

20g

30g

250ml

7szt

1szt

150g

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

�2


