
Jadłospis nr 2            

Poniedziałek:  

Śniadanie:   jajko gotowane z majonezem i szczypiorkiem, kajzerka z żółtym 

serem i pomidorem, herbata malinowa 

Alergeny: 1,7 

Obiad:          krem szpinakowy  ze śmietanką i grzankami 

                      Kotleciki mielone z puree ziemniaczanym oraz sałatka z sałaty 

lodowej z ogórkiem zielonym  

Alergeny: 1,7,9 

Podwieczorek: jogurt owocowy 

Alergeny:  7 

Wtorek: 

Śniadanie: pieczywo pszenne oraz ziarniste, szynka z piersi kurczaka, serek 

topiony śmietankowy, ogórek zielony, pomidor, herbata miętowa z cytryną 

Alergeny: 1,7 

Obiad:      rosół z makaronem 

                  Pierś z indyka  panierowana  z puree ziemniaczanym  oraz mizeria 

Alergeny: 1,3,9 

Podwieczorek:   placek maślany z owocem 

Alergeny:  

Środa:  

Śniadanie:  kakao, kajzerka z dżemem truskawkowym i miodem,  twarożek  ze 

szczypiorkiem, rzodkiewka do chrupania,  herbata wiśniowa 

Alergeny: 1,7 

Obiad:        zupa jarzynowa ze śmietanką 

                    Placuszki ryżowe z musem jabłkowym 



Alergeny: 1,3,7,9 

Podwieczorek:  owoc – klementynka, jabłko, banan 

Alergeny:  1,3,7 

Czwartek: 

Śniadanie:  pieczywo pszenne oraz ziarniste, kiełbasa żywiecka podsuszana, 

biały serek śmietankowy, pomidor, papryka czerwona, herbata malinowa 

Alergeny: 1,7 

Obiad:      żurek 

                 Gulasz z szynki wieprzowej  z kaszą gryczaną oraz sałatka z buraczków 

z jabłkami 

Alergeny: 1,7,9 

Podwieczorek:  kaszka manna z sokiem malinowym 

Alergeny: 7 

Piątek:  

Śniadanie:  pieczywo pszenne oraz ziarniste, pasta z makreli wędzonej, ser 

żółty, ogórek zielony , herbata z owoców leśnych 

Alergeny:1,7 

Obiad:      zupa pomidorowa z ryżem i tartymi warzywami 

                 Kotleciki jajeczne z zieloną pietruszką z puree ziemniaczanym oraz 

marchewka mini gotowana 

Alergeny: 1,3,7,9 

Podwieczorek:  babeczki z kawałkami czekolady 

Alergeny: 1,3,7 

 

 

 



ALERGENY: 

1. Zboża zwierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub inne odmiany 

hybrydowe, a także produkty pochodne. 

2. Skorupiaki i produkty pochodne. 

3. Jaja i produkty pochodne. 

4. Ryby i produkty pochodne. 

5. Orzeszki ziemne ( arachidowe) i produkty pochodne. 

6. Soja i produkty pochodne. 

7. Mleko i produkty pochodne. 

8. Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, 

orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia, orzechy Queensland, a 

także produkty pochodne. 

9. Seler i produkty pochodne. 

10. Gorczyca i produkty pochodne. 

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne. 

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na 

całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w 

postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.  

13. Łubin i produkty pochodne. 

14. Mięczaki i produkty pochodne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    DIETA BEZMLECZNA 

Poniedziałek:  

Śniadanie:   jajko gotowane , kanapki  z szynką z piersi kurczaka, pomidorem, 

oraz rzodkiewka do chrupania,   herbata owocowa 

Alergeny: 1,7 

 

Alergeny: 1, 

Obiad:          zupa- krem  szpinakowa z grzankami – bez śmietany 

                      Kotleciki mielone z ziemniakami i koperkiem oraz warzywa na 

parze, kompot 

Alergeny:  1,9 

Podwieczorek: Jogurt bez laktozy 

Wtorek: 

Śniadanie: kanapki z szynką  z kurczaka oraz z zielonym ogórkiem i pomidorem, 

herbata owocowa 

Alergeny: 1, 

Obiad:      rosół z makaronem 

                  Pierś z indyka panierowana  z ziemniakami  i koperkiem oraz surówka 

z białej kapusty z marchewką , kompot 

Alergeny: 1,3,9 

Podwieczorek: placek z owocem na maśle i mleku bezlaktozowym 

Środa:  

Śniadanie: kajzerka z dżemem truskawkowym, ogórek zielony i papryka 

czerwona do chrupania, herbata owocowa 



Alergeny: 1, 

Obiad:        zupa jarzynowa – bez śmietany 

                    Placki ziemniaczane cukrem, kompot 

Alergeny:  1,3,9  

Podwieczorek: owoc 

 

 

Czwartek: 

Śniadanie:  kanapki z szynką z indyka  i pomidorem, papryka czerwona, herbata 

owocowa 

Alergeny: 1, 

Obiad:     zupa – krem z warzyw  

                 Gulasz wieprzowy z kaszą pęczak orz sałatka z buraczków z jabłkami, 

kompot 

Alergeny: 1,9  

Podwieczorek: kaszka manna na mleku bezlatozowym z sokiem malinowym 

Piątek:  

Śniadanie:  kanapki z szynką z piersi kurczaka oraz rzodkiewką i ogórkiem 

zielonym,  herbata owocowa 

Alergeny: 1, 

Obiad:     zupa pomidorowa z ryżem i tartymi warzywami – bez śmietany 

                 Kotleciki jajeczne z zieloną pietruszką z ziemniakami i marchewka z 

groszkiem 

Alergeny: 1,3,9 

Podwieczorek: babeczki pieczone na mleku i maśle bez laktozy 

 



 


