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DZIEŃ
     ŚNIADANIE                                                                              

20-25% energii

II ŚNIADANIE                                     
10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Zupa fasolowa  z ziemniakami( seler )(250 ml)

Jabłko 1 szt.
Spaghetti bolognese z mięsem drobiowym (gluten 

pszenny, jaja)(250g)

Bawarka (mleko)(200 ml) Napój pomarańczowy, lub woda źródlana  (200 ml)

Zupa marchewkowa z ryżem zabielana mleczkiem 

kokosowym (seler)(250ml)

Leczo  z kiełbasą i z warzywami( 100g) ziemniaki(130g)  

gryzak z białej rzodkwi(20g) 

            

Herbata miętowa  (200 ml) Kompot truskawkowy  (200 ml)

Rosół z makaronem(gluten pszenny, jaja, seler)(250 ml)

Klopsiki wieprzowe w sosie pieczeniowym(gluten 

pszenny, jaja)(60g)  kasza gryczana (130g) marchewka z 

ogórkiem kiszonym (60g)

Herbata z cytryną i z miodem (200 ml) Kompot śliwkowy(200 ml)

Kapuśniak z ziemniakami (seler)(250 ml)

Paluch drożdżowy (gluten, mleko, jaja) 

1 szt.

Kluseczki leniwe (gluten pszenny, mleko, jaja)(180g) polewa 

truskawkowo-jogurtowa(mleko)(70g)

Herbata malinowa (200 ml) Napój jabłkowy z cynamonem(200ml)

Krem z białych warzyw  z groszkiem ptysiowym (gluten, 

seler)(250ml)

Kotlet rybny (jaja, gluten, ryba)(60g) ziemniaki( 130g) 

surówka z kapusty kiszonej (40g)

Herbata ziołowa(200 ml) Sok wiśniowy  i woda źródlana (200 ml)

Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011                                                          

Wszystkie produkty mięsne i  drobiowe przygotowywane są w piecu konwekcyjnym.

Do każdej zupy dodawana jest zielenina : natka pietruszki i koperek. Ziarna dyni i słonecznika mogą zawierać śladowe ilości orzechów i sezamu.

                             „SmaczneGo „ Elżbieta Witczak ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław tel. 574 568 538
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Racuszki  kokosowe (gluten 

pszenny, mleko, jaja)(60g)

 Chleb orkiszowy i graham(gluten) z 

masłem(mleko)(50g) ser żółty(mleko)(20g) papryka(10g) 

rzodkiewka(10g) dżem owocowy(15g)

Leśny koktajl z otrębami (mleko, 

gluten)(150g)

Banan 1 szt. 

Zupa mleczna(mleko) z płatkami żytnimi (gluten)(200 

ml) Chleb pszenny i wieloziarnisty (gluten)(50g) z 

masłem (mleko)( 50g) szynka wiejska(20g) ogórek(20g) 

pomidor(10g) rukola(10g)

Kisiel pomarańczowy z cząstkami 

owoców(150ml)                   

Chleb pszenny i razowy (gluten) (50g) 

z masłem (mleko)(5g) jajko sadzone(60g)(jaja) 

pomidor(20g) pasta z pestek słonecznika i suszonej 

śliwki(10g)

Pomarańcza 1/2 szt. i chrupki 

kukurydziane 

Kajzerka  (gluten)(50g) z białym 

serem(mleko)(10g) z miodem(10g), 

lub z powidłami śliwkowymi (10g)

                                                                     DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Owsianka na mleku(mleko, gluten)(200ml) Pieczywo 

wieloziarniste (gluten, sezam)(50g) kiełbasa krakowska 

sucha(20g) pomidor(20g) papryka(10g) szczypiorek(5g)

Drożdżówka z marmoladą(gluten, 

jaja, mleko) 1 szt.

Pieczywo pszenne i żytnie (gluten)(50g) 

z masłem (mleko) (5g) smarowidło mięsne-wyrób 

własny (mleko, gorczyca)(20g)  ogórek kiszony(10g) 

sałata(10g) szczypiorek(5g)

Wafelek z masą mleczno-

nugatową(gluten, mleko, orzechy) 

1 szt. i winogrona ok. 40g 


