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DZIEŃ
          ŚNIADANIE                                                

20-25% energii
II ŚNIADANIE                          

10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Kapuśniak ze słodkiej kapusty z pomidorami(seler)(250 ml)

Ryż paraboliczny( 130g) z serem białym 

półtłustym(mleko)(50g) sos  jogurtowy z brzoskwinią i z 

mango (mleko)(70g) 

Herbata z miodem  (200 ml) Woda źródlana z cząstkami owoców cytrusowych (200 ml)

Zupa fasolowa  (seler) (250ml)

Gulasz cygański( 80g)

kasza bulgur(gluten) (120g) surówka z modrej kapusty z  

jogurtem(mleko)(50g)

            

Herbata z imbirem  (200 ml) Kompot wieloowocowy (200 ml)

Zupa jarzynowa z zacierką(gluten, mleko, jaja, seler) (250 

ml)

Banan 1 szt.
Zraz wieprzowy w sosie koperkowym( 70g) ziemniaki(130g) 

surówka z marchewki z sezamem(sezam)(50g)

Herbata z cytryną(200ml) Napój wiśniowy(200 ml)

Barszcz czerwony z ziemniakami(mleko, seler)(250ml)

Wafle jaglane 2 szt. i  

suszone owoce(20g)

Pierogi z mięsem z prażoną cebulką(gluten, jaja)(190g) 

warzywa na parze (60g)

Bułka wianek (gluten, mleko, jaja)(60g) i 

jabłko 1/2 szt.

Karob z mlekiem (200 ml) Kompot truskawkowy (200 ml)

Krupnik ryżowy(seler) (250 ml)

Kotlet rybny (jaja, gluten, ryba)(60g) ziemniaczki z 

koperkiem(130g) surówka z kapusty kiszonej( 60g)

Herbata lipowa  (200 ml) Woda źródlana z sokiem pomarańczowym(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.
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                                                       DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Pomarańcza 1/2 szt.  

krążek ryżowy 1 szt. W
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Mandarynka 1 szt.

Budyń z musem 

malinowym(mleko)(150g) 

biszkopty(gluten, jaja) 2 szt.

Kasza manna(gluten, mleko)(200ml) 

Pieczywo słonecznikowe i żytnie 

(gluten)(50g) masło(mleko)(5g)

kiełbasa krakowska sucha (20g) papryka(20g) 

kiełki(5g) 
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Filet drobiowy - wypiek własny (20g) ogórek 

zielony(10g) pomidor(20g) szczypiorek(5g) 

chleb pszenny i żytni (50g) z masłem 

(mleko) (5g)

 Twaróg (mleko)(20g) ogórek (20g) 

rzodkiewka(10g) szczypiorek(5g) weka 

(gluten pszenny) (50g) z masłem (mleko)(5g) 
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 Ser żółty (mleko)(20g) pieczywo 

wieloziarniste(gluten)(50g) z masłem 

(mleko)(5g) pomidor(20g) sałata (5g) 

szczypiorek(5g)

Talerzyk warzyw z orzechami i z  

ziarnami prażonego 

słonecznika(orzechy)(50g) Pieczywo 

chrupkie(gluten) 2 kromeczki 

Ciasto biszkoptowe z gruszką 

(gluten, jaja) 1 szt.

Płatki kukurydziane z mlekiem (mleko)

 (200ml) Chleb graham i chleb pszenno 

razowy(gluten)(50g) 

masło (mleko) (5g) pasta mięsna- wyrób 

własny (20g) ogórek kiszony (10g) 

papryka(20g) szczypiorek(5g)

Jogurt naturalny z owocami i z 

nasionami chia(mleko)(120g)

Jabłko 1 szt.
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