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żywności i żywienia 

mgr inż. Klaudia Pipień 

PONIEDZIAŁEK 

ŚNIADANIE: 

Kanapka z masłem, wędliną drobiową i 

papryką kolorową (105g)  

/gluten, mleko/ 

Składniki: 

Pieczywo pszenne, razowe i żytnie: mąka pszenna, razowa, żytnia, woda, sól 

(50g w zmiennych proporcjach) 

Wędlina drobiowa Konspol Szynka z Indyka (mięso z indyka 91%, sól, skrobia 

modyfikowana, stabilizator, cukry (syrop glukozowy, glukoza), kolagenowe białko drobiowe, 

substancja zagęszczająca, błonnik bambusowy, przeciwutleniacz, ekstrakty przypraw, aromaty, 

substancja konserwująca) (40g) 

Papryka żółta, czerwona i zielona (10g w zmiennych proporcjach) 

Masło extra 82% tłuszczu (skład: śmietanka pasteryzowana) (5g) 

Kakao /mleko/ (200ml) 
Składniki: 

Mleko (zawartość tłuszczu 3.2%) (200ml) 

Kakao Decomorreno (3g) 

Owoc (100g)  

RAZEM KALORIE: 311 kcal + owoc 

 

OBIAD: 
ZUPA: 141 kcal 

Zupa z cukinii na wywarze jarzynowym 

zabielana z zacierką (250ml) 

 /seler, mleko, gluten, jaja/ 

Składniki: 

Woda (200ml) 

Cukinia (30g - 15%) 

Makaron zacierka Lubella (skład: mąka makaronowa pszenna, masa jajowa) 

(30g) 

Włoszczyzna: seler, marchew, pietruszka (30g w zmiennych proporcjach) 

Śmietana 12% Krasnystaw (skład: śmietana, kultury bakterii) (15ml) 

Mieszanka przypraw: sól sodowo-potasowa, pieprz czarny (5g w zmiennych 

proporcjach) 

II DANIE: 402 kcal 

Gulasz wieprzowy (90g) /gluten/ 

Składniki: 

Mięso wieprzowe (65g) 

Koncentrat pomidorowy Pudliszki (zawartość ekstraktu 32%) (10g) 

Mieszanka warzyw: cebula, marchew (10g w zmiennych proporcjach) 

Mąka pszenna (5g) 

Mieszanka przypraw: sól sodowo-potasowa, pieprz czarny (5g w zmiennych 

proporcjach 

Kasza gryczana (80g) 
 

Kompot z owocami (200ml) 
Składniki: 

Woda (200ml); mieszanka kompotowa: truskawka, czarna porzeczka, śliwka, 

aronia (35g w zmiennych proporcjach) 

RAZEM KALORIE: 543 kcal 

 

PODWIECZOREK: 
Drożdżówka z rabarbarem (30g) 

/gluten, mleko, jaja/  

Składniki: 

Mąka pszenna, mleko, rabarbar, masło, jaja, drożdże, cukier, sól 

RAZEM KALORIE: 125 kcal 
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WTOREK 

ŚNIADANIE: 

Kanapka z masłem i serkiem 

śmietankowym i dżemem owocowym 

(60g) /gluten, mleko/ 

Składniki: 

Pieczywo pszenne, razowe i żytnie: mąka pszenna, razowa, żytnia, woda, sól 

(25g w zmiennych proporcjach) 

Serek naturalny Bieluch (skład: mleko pasteryzowane, czyste kultury 

mleczarskie) (20g) 

Dżem truskawkowy Łowicz (skład: truskawki (100 g truskawek zużyto na 100 g 

produktu), cukry pochodzące z owoców, zagęszczony sok cytrynowy, pektyny) (10g) 

Masło extra 82% tłuszczu (skład: śmietanka pasteryzowana) (5g) 

Płatki kukurydziane na mleku (300ml) 

/mleko/ 

Składniki: 

Mleko (zawartość tłuszczu 3.2%) (300ml) 

Płatki kukurydziane (skład: kukurydza) (20g) 

Herbata cytrynowa (200ml) 
Składniki: 

Woda (200ml), herbata żurawinowa (3g) 

Owoc (100g)  

RAZEM KALORIE: 315 kcal + owoc 

OBIAD: 
ZUPA: 156 kcal 

Rosół na wywarze mięsno – warzywnym 

z makaronem nitki (250ml)  
/seler, gluten, jaja/ 

Składniki: 

Woda (200 ml), makaron nitki Goliard (mąka makaronowa pszenna, masa 

jajowa) (30g), mięso drobiowe (30g), włoszczyzna: seler, marchew, 

pietruszka (30g w zmiennych proporcjach), mieszanka przypraw: sól sodowo-

potasowa, pieprz czarny (5g w zmiennych proporcjach) 

II DANIE: 421 kcal 

Rolada drobiowa ze szpinakiem i 

suszonymi pomidorami w sosie 

śmietanowym (80g) /gluten, jaja, mleko/ 

Rolada drobiowa ze szpinakiem i suszonymi pomidorami: 

Składniki: 

Mięso z indyka (60g), szpinak (10g), suszone pomidory (10g), jaja (10g), 

mąka pszenna (5g), mieszanka przypraw: sól sodowo-potasowa, pieprz 

czarny (5g w zmiennych proporcjach) 

Sos śmietanowy: 

Składniki: 

Śmietana 12% Krasnystaw (skład: śmietana, kultury bakterii) (5ml), mąka 

pszenna (3g), mieszanka przypraw: sól sodowo-potasowa, pieprz czarny, 

gałka muszkatałowa (2g w zmiennych proporcjach) 

Ziemniaki (120g) 
 

Surówka z czerwonej kapusty (80g) 
Składniki: 

Czerwona kapusta (70g) 

Cebula (10g) 

Kompot z owocami (200ml) 
Składniki: 

Woda (200ml); mieszanka kompotowa: truskawka, czarna porzeczka, śliwka, 

aronia (35g w zmiennych proporcjach) 

RAZEM KALORIE: 577 kcal 

PODWIECZOREK: 

Galaretka agrestowa (150g) 

Składniki:  

Woda (150ml), galaretka agrestowa dr. Oetker (skład: cukier, żelatyna 

wieprzowa, kwas cytrynowy, aromat, ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa, 

kurkumina) (5g) 

Biszkopty /gluten, jaja/ (10g) 
Biszkopty (mąka pszenna, cukier, pasteryzowana masa jajowa, woda, skrobia 

ziemniaczana, skrobia pszenna, emulgatory) (10g) 

RAZEM KALORIE: 129 kcal 
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ŚRODA 

ŚNIADANIE: 

Kanapka z masłem, wędliną wieprzową, 

serem żółtym i pomidorem 

 (105g) /gluten, mleko/ 

Składniki: 

Pieczywo pszenne, razowe i żytnie: mąka pszenna, razowa, żytnia, woda, sól 

(50g w zmiennych proporcjach) 

Wędlina wieprzowa Polędwica wiśniowa (mięso wieprzowe (70%), woda, sól, białko sojowe, 

stabilizatory: trifosforany, difosforany, białko wieprzowe, substancje zagęszczające: przetworzone wodorosty 

morskie z gatunku Eucheuma, konjac, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'- rybonukleotydy 

disodowe, przeciwutleniacze: askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu, błonnik pszenny, regulator kwasowości: 

cytryniany sodu, octany sodu, glukoza, cukier, aromaty, substancja konserwująca: azotyn sodu) (20g) 

Ser żółty Gouda Mlekpol (mleko, sól, kultury bakterii mlekowych, chlorek 

wapnia, barwnik: annato) (20g) 

Pomidor (10g) 

Masło extra 82% tłuszczu (skład: śmietanka pasteryzowana) (5g) 

Kawa zbożowa (200ml) /mleko, gluten/ 
Składniki: 

Mleko (zawartość tłuszczu 3.2%) (200ml) 

Kawa zbożowa Inka (skład: jęczmień, cykoria, orkisz) (3g) 

Owoc (100g)  

RAZEM KALORIE: 314 kcal + owoc 

 

OBIAD: 
ZUPA: 132 kcal 

Krem z fasolki szparagowej na wywarze 

jarzynowym niezabielany z grzankami 

razowymi (250ml) /seler, gluten/ 

Składniki: 

Woda (200 ml) 

Fasolka szparagowa (50g – 25%) 

Pieczywo razowe (skład: mąka razowa, woda, sól) (30g) 

Włoszczyzna: seler, marchew, pietruszka (30g w zmiennych proporcjach) 

Mieszanka przypraw: sól sodowo-potasowa, pieprz czarny (5g w zmiennych 

proporcjach) 

Mieszanka ziół: liść laurowy, ziele angielskie, czosnek (5g w zmiennych 

proporcjach) 

Mąka pszenna (3g) 

II DANIE: 414 kcal 

Pierogi z serem na słodko (150g) 

/gluten, mleko, jaja/ 

Składniki: 

Mąka pszenna (90g) 

Twaróg półtłusty Włoszczowa (skład: mleko pasteryzowane, kultury bakterii 

mlekowych) (48g) 

Jajko (10g) 

Cukier (2g) 

Kompot z owocami (200ml) 
Składniki: 

Woda (200ml); mieszanka kompotowa: truskawka, czarna porzeczka, śliwka, 

aronia (35g w zmiennych proporcjach) 

RAZEM KALORIE: 546 kcal 

 

PODWIECZOREK: 
Precelek krakowski z sezamem (40g) 

/gluten, mleko/  

Składniki: 

Mąka pszenna, mleko, woda, masło, drożdże, sezam, sól (40g) 

RAZEM KALORIE: 129 kcal 
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CZWARTEK 

ŚNIADANIE: 

Kanapka z masłem i pastą jajeczną ze 

szczypiorkiem na bazie jogurtu greckiego 

(95g) /gluten, jaja, mleko/ 

Składniki: 

Pieczywo pszenne, razowe i żytnie: mąka pszenna, razowa, żytnia, woda, sół 

(50g w zmiennych proporcjach) 

Pasta jajeczna ze szczypiorkiem na bazie jogurtu greckiego (50g) 

Składniki: 

Jajko (30g), jogurt naturalny typu greckiego HORECA Select (skład: mleko, 

śmietanka, białka mleka, żywe kultury bakterii) (5g), szczypiorek (5g) 

Masło extra 82% tłuszczu (skład: śmietanka pasteryzowana) (5g) 

Herbata żurawinowa (200ml) 
Składniki: 

Woda (200ml), herbata żurawinowa (3g) 

Owoc (100g)  

RAZEM KALORIE: 321 kcal + owoc 

 

OBIAD: 
ZUPA: 156 kcal 

Krupnik na wywarze jarzynowym 

niezabielany z wkładką mięsną i natką 

pietruszki (250ml) /seler, gluten/ 

Składniki : 

Woda (200 ml) 

Kasza jęczmienna Kupiec (skład: kasza jęczmienna) (30g) 

Włoszczyzna: seler, marchew, pietruszka (30g w zmiennych proporcjach) 

Wkładka drobiowa (30g) 

Mieszanka przypraw: sól sodowo-potasowa, pieprz czarny, majeranek, liść 

Laurowy (7g w zmiennych proporcjach) 

Natka pietruszki (2g) 

II DANIE: 421 kcal 

Kotlecik wieprzowy panierowany 

 (90g) /gluten, jaja/ 

Składniki: 

Schab (70g) 

Jaja (10g) 

Bułka tarta (skład: mąka pszenna, woda, sól) (5g) 

Mąka pszenna (5g) 

Mieszanka przypraw (sól sodowo-potasowa, pieprz czarny) (5g w zmiennych 

proporcjach) 

Ziemniaki (120g) 
 

Mizeria /mleko/ (80g) 

Składniki: 

Ogórek zielony (70g), jogurt naturalny typu greckiego HORECA Select 

(skład: mleko, śmietanka, białka mleka, żywe kultury bakterii) (8g), koperek 

(2g) 

Kompot z owocami (200ml) 
Składniki: 

Woda (200ml); mieszanka kompotowa: truskawka, czarna porzeczka, śliwka, 

aronia (35g w zmiennych proporcjach) 

RAZEM KALORIE: 577 kcal 

 

PODWIECZOREK: 

Ciasto z jabłkami – wypiek własny (40g) 

/gluten, mleko, jaja/ 

Składniki: 

Mąka pszenna (15g), jabłka (15g), mleko (zawartość tłuszczu 3.2%) (5ml), 

masło extra 82% tłuszczu (skład: śmietanka pasteryzowana) (5g), jaja (2,5g), 

cukier (2,5g), drożdże (2g) 

RAZEM KALORIE: 135 kcal 
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PIĄTEK 

ŚNIADANIE: 

Kanapka z masłem i twarożkiem z 

tuńczykiem i koperkiem (100g)  

/gluten, mleko/ 

Składniki: 

Pieczywo pszenne, razowe i żytnie: mąka pszenna, razowa, żytnia, woda, sól 

(50g w zmiennych proporcjach) 

Twarożek z tuńczykiem i koperkiem (45g) 

Składniki:  

- twaróg półtłusty Włoszczowa (skład: mleko pasteryzowane, kultury bakterii 

mlekowych) (20g) 

- tuńczyk Lisner (skład: tuńczyk w kawałkach, woda, sól spożywcza) (20g), - 

- koper (5g) 

Masło extra 82% tłuszczu (skład: śmietanka pasteryzowana) (5g) 

Herbata cytrynowa (200ml) 
Składniki: 

Woda (200ml); herbata cytrynowa (3g) 

Owoc (100g)  

RAZEM KALORIE: 315 kcal + owoc 

 

OBIAD: 
ZUPA: 163 kcal 

Żurek na wywarze jarzynowym zabielany 

z jajkiem (250ml) /seler, gluten, jaja/ 

Składniki: 

Woda (200 ml) 

Jajko (30g) 

Włoszczyzna: seler, marchew, pietruszka (30g w zmiennych proporcjach) 

Śmietana 12% Krasnystaw (skład: śmietana, kultury bakterii) (15ml) 

Żurek Śląski Kuchnia Polska (skład: woda, mąka żytnia, mąka pszenna, 

czosnek) (15ml) 

Mieszanka przypraw: sól sodowo-potasowa, pieprz czarny (5g w zmiennych 

proporcjach) 

Ząbek czosnku (5g) 

Majeranek (2g) 

II DANIE: 397 kcal 

Kluski na parze z musem truskawkowym 

(150g) /gluten, mleko, jaja/ 

Składniki: 

Kluski na parze U Jędrusia (skład: mąka pszenna, woda, cukier, olej 

rzepakowy, drożdże, mleko w proszku, sól. Może zawierać jaja) (120g) 

Truskawki (30g) 

Kompot z owocami (200ml) 
Składniki: 

Woda (200ml); mieszanka kompotowa: truskawka, czarna porzeczka, śliwka, 

aronia (35g w zmiennych proporcjach) 

RAZEM KALORIE: 560 kcal 

 

PODWIECZOREK: 

Jogurt naturalny z płatkami 

kukurydzianymi (110g) /mleko/ 

Składniki: 

Jogurt naturalny HoHo Mlekovita (skład: mleko, mleko w proszku, żywe 

kultury bakterii jogurtowych) (100g), płatki kukurydziane (skład: kukurydza) 

(10g) 

RAZEM KALORIE: 125 kcal 

 


