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PONIEDZIAŁEK 

ŚNIADANIE: 

Kanapka z masłem, wędliną wieprzową i 

ogórkiem zielonym (105g)  

/gluten, mleko/ 

Składniki: 

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

(50g w zmiennych proporcjach) 

Wędlina wieprzowa Szynka rodzinna wędzona Sława  (mięso wieprzowe (70%), 

woda, sól, białko sojowe, stabilizatory: tri fosforany, difosforany, białko wieprzowe, substancje 

zagęszczające: przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheurna, konjac, wzmacniacze 

smaku, przeciwutleniacze, błonnik pszenny, regulatory kwasowości, glukoza, cukier, aromaty, 

przyprawy, dekstroza, dym wędzarniczy, substancja konserwująca) (40g) 

Ogórek zielony (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: 312 kcal + owoc 

 

OBIAD: 
ZUPA: 139 kcal  

Krem brokułowy na wywarze 

jarzynowym zabielany z grzankami  

(250ml) /seler, mleko, gluten/ 

Składniki: 

Woda (200 ml) 

Brokuły (50g – 25%) 

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

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: 413 kcal 

Gulasz drobiowy z dynią i pomidorami  

(90g) /gluten/ 

Składniki: 

Podudzie z kurczaka (50g) 

Dynia (15g)  

Pomidor (10g) 

Przecier pomidorowy Pudliszki (zawartość ekstraktu 32%) (5g),  

Mąka pszenna (5g) 

Mieszanka przypraw: sól sodowo-potasowa, pieprz czarny, zioło angielskie, 

liść laurowy, curry (5g w zmiennych proporcjach) 

Makaron penne (80g) /gluten, jaja/ 
Makaron penne Lubella (mąka makaronowa pszenna, produkt może zawierać 

jaja) (80g) 

Kompot z owocami (200ml) 
Składniki: 

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

aronia (35g w zmiennych proporcjach) 

RAZEM KALORIE: 552 kcal 

 

PODWIECZOREK: 

Wafelek ryżowy z serkiem 

śmietankowym i papryką kolorową 

/mleko/ (50g) 

Składniki:  

Wafle ryżowe naturalne Sonko (skład: ryż brązowy) (20g) 

Serek naturalny Bieluch (skład: mleko pasteryzowane, czyste kultury 

mleczarskie) (20g) 

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

RAZEM KALORIE: 168 kcal 
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WTOREK 

ŚNIADANIE: 

Kanapka z masłem (55g) /gluten, mleko/ 

Składniki: 

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

(50g w zmiennych proporcjach)  

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

Jajko gotowane z zieloną cebulką (42g) 

/jaja/ 

Składniki: 

Jajko (40g) 

Zielona cebulka (2g) 

Herbata malinowa (200ml) 
Składniki: 

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

Owoc (100g)  

RAZEM KALORIE: 316 kcal + owoc 

 

OBIAD: 
ZUPA: 135 kcal 

Zupa wielowarzywna na wywarze 

jarzynowym zabielana z makaronem 

gwiazdki (250ml)  

/seler, mleko, gluten, jaja/ 

Składniki: 

Woda (200ml) 

mieszanka warzywna: ziemniaki, marchew, brokuł, brukselka, cebula (50g w 

zmiennych proporcjach), makaron gwiazdki 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: 414 kcal 

Zrazy wieprzowe w sosie pietruszkowym 

(90g) /jaja, gluten, mleko/ 

Zrazy wieprzowe: 

Składniki: mięso wieprzowe (70g), jaja (10g), mąka pszenna (5g), mieszanka 

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

Sos pietruszkowym: 

Składniki: korzeń pietruszki (10g), natka pietruszki (2g), śmietana 12% 

Krasnystaw (skład: śmietana, kultury bakterii) (5ml), mieszanka przypraw: 

sól sodowo-potasowa, pieprz czarny (2g w zmiennych proporcjach) 

Ziemniaki (120g) 
 

Surówka z marchewki z tartym jabłkiem 

(80g) 
Składniki: 

Marchew (70g), jabłko (10g) 

Kompot z owocami (200ml) 
Składniki: 

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

aronia (35g w zmiennych proporcjach) 

RAZEM KALORIE: 549 kcal 

 

PODWIECZOREK: 

Koktajl bananowy z płatkami owsianymi 

i cynamonem – wyrób własny (150ml) 

/mleko, gluten/ 

Składniki: 

Kefir naturalny Krasnystaw (skład: mleko pasteryzowane, odtłuszczone 

mleko w proszku, białka mleka, żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych) 

(120ml), banany (15g), płatki owsiane (15g), cynamon (2g) 

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

ziemniaczana, skrobia pszenna, emulgatory) (10g) 

RAZEM KALORIE: 168 kcal 
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ŚRODA 

ŚNIADANIE: 

Kanapka z masłem i pastą z sera białego 

z szynką i ogórkiem zielonym (95g) 

/gluten, mleko/ 

Składniki: 

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

(50g w zmiennych proporcjach) 

Pasta z sera białego z szynką i ogórkiem zielonym (40g) 

Składniki: twaróg półtłusty Włoszczowa (skład: mleko pasteryzowane, 

kultury bakterii mlekowych) (20g), wędlina drobiowa Sokołów Szynka z 

piersi indyka (filet z piersi indyka (71%), woda, sól, stabilizatory: karagen, difosforany, 

trifosforany, guma ksantanowa, regulator kwasowości: mleczan sodu, maltodekstryna, glukoza, 

cukier, białko wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, błonnik cytrusowy, 
ekstrakty przypraw (zawierają seler), aromaty (zawierają wzmacniacz smaku), przyprawy, 

wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, ekstrakt drożdży, substancja konserwująca: 

azotyn sodu) (10g), ogórek zielony (10g) 

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

Herbata cytrynowa (200ml) 
Składniki: 

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

Owoc (100g)  

RAZEM KALORIE: 321 kcal + owoc 

OBIAD: 
ZUPA: 162 kcal 

Zupa ziemniaczana na wywarze jarzynowym 

niezabielana z wkładką mięsną (250ml) 

/seler, gluten/ 

 

Składniki: 

Woda (200 ml) 

Ziemniaki (50g 25%) 

Podudzie z kurczaka (30g) 

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

Mąka pszenna (5g) 

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

proporcjach) 

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

proporcjach) 

II DANIE: 399 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: 561 kcal 

PODWIECZOREK: 

Kanapka z masłem, schabem pieczonym i 

pomidorem (65g)  

Składniki:  

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

(25g w zmiennych proporcjach)  

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

Schab pieczony 

Składniki: 

- schab (20g),  

- mieszanka przypraw: sól sodowo-potasowa, pieprz czarny, papryka słodka 

(2g w zmiennych proporcjach) 

Pomidor (10g) 

RAZEM KALORIE: 162 kcal 
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CZWARTEK 

ŚNIADANIE: 

Kanapka z masłem i powidłami 

śliwkowymi (50g) /gluten, mleko/ 

Składniki: 

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

(25g w zmiennych proporcjach) 

Powidła śliwkowe Tymbark (skład: 190g przecieru śliwkowego/100g 

produktu) (20g) 

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) 

Owoc (100g)  

RAZEM KALORIE: 325 kcal + owoc 

 

OBIAD: 
ZUPA: 161 kcal 

Zupa pomidorowa na wywarze 

jarzynowym zabielana z zacierką (250ml) 

/seler, mleko, gluten, jaja/ 

Składniki: 

Woda (200 ml), przecier pomidorowy Pudliszki (zawartość ekstraktu 32%) 

(50g – 20%), 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: 409 kcal 

Filet z indyka grillowany w sosie 

serowym (90g) /mleko, gluten/ 

Składniki: 

Filet z indyka (80g), mieszanka przypraw: sól sodowo-potasowa, pieprz 

czarny (5g w zmiennych proporcjach) 

Sos serowy: 

Składniki: 

Ser żółty Gouda w plastrach Mlekpol (mleko, sól, kultury bakterii 

mlekowych, chlorek wapnia, barwnik: annato) (10g), mieszanka przypraw: sól 

sodowo-potasowa, pieprz czarny (5g w zmiennych proporcjach), masło extra 

82% tłuszczu (skład: śmietanka pasteryzowana) (2g), mąka pszenna (2g), 

gałka muszkatołowa (2g) 

Kasza jęczmienna (80g) /gluten/ 
Składniki: 

Kasza jęczmienna Kupiec (skład: kasza jęczmienna) (80g) 

Surówka z buraków (80g) 
Składniki: 

Buraki (80g), cebula (10g), jabłko (10g), mieszanka przypraw: sól sodowo-

potasowa, pieprz czarny, kminek (5g w zmiennych proporcjach) 

Kompot z owocami (200ml) 
Składniki: 

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

aronia (35g w zmiennych proporcjach) 

RAZEM KALORIE: 570 kcal 

 

PODWIECZOREK: 

Jogurt waniliowy (100g) /mleko/ 

Składniki: 

Jogurt waniliowy HoHo Mlekovita (skład: mleko, cukier, mleko w proszku, 

skrobia, pektyna, pokruszona laska wanilii, żywe kultury bakterii 

jogurtowych) (100g) 

RAZEM KALORIE: 182 kcal 
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PIĄTEK 

ŚNIADANIE: 

Bułka kajzerka z masłem, serem żółtym i 

papryką kolorową (90g) /gluten, mleko/ 

Składniki: 

Bułka kajzerka (mąka pszenna, woda, sól, drożdże) (35g) 

Ser żółty Gouda w plastrach Mlekpol (mleko, sól, kultury bakterii 

mlekowych, chlorek wapnia, barwnik: annato) (40g) 

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

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

Herbata malinowa (200ml) 
Składniki: 

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

Owoc (100g)  

RAZEM KALORIE: 314 kcal + owoc 

 

OBIAD: 
ZUPA: 151 kcal 

Zupa ogórkowa na wywarze jarzynowym 

zabielana z ryżem 

 (250ml) /seler, mleko/ 

Składniki: 

Woda (200 ml) 

Ogórki kiszone Krakus (skład: ogórki, woda, przyprawy w zmiennych 

proporcjach (w tym czosnek, koper, chrzan), sól) (50g – 20%),  

Ryż parboiled Horeca (20g) 

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 

Paluszki rybne (90g) 

/ryba, gluten, jaja/ 

Składniki  

Filet z mintaja (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) 
 

Surówka z kiszonej kapusty (80g) 

Składniki: 

Kiszona kapusta (68g) 

Marchew (10g) 

Natka pietruszki (2g) 

Kompot z owocami (200ml) 
Składniki: 

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

aronia (35g w zmiennych proporcjach) 

RAZEM KALORIE: 553 kcal 

 

PODWIECZOREK: 

Ciasto marchewkowe – wypiek własny 

(40g) /gluten, mleko, jaja/ 

Składniki: 

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

(10g), masło extra 82% tłuszczu (skład: śmietanka pasteryzowana) (5g), jaja 

(2,5g), cukier (2,5g), cynamon (2g), drożdże (2g) 

RAZEM KALORIE: 125 kcal 

 


