
  Jadłospis Nr 4 dekadowy  
 

dla grupy "0"     14.10.2019-25.10.2019 
14.10.2019 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
szynka 
ogórek 
płatki kukurydziane na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: krupnik ryżowy na kurczaku (1) 
II Danie: makaron z truskawkami 
i śmietaną (2,3) 
Owoc: banan 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: ciasto drożdżowe (2,3,4) 
Kalorie: 1112 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 
1 plaster 
300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
200 g 

 
1 szt. 

200 ml 
100 g 

21.10.2019 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb mieszany 
z masłem (2,3,4) 
pasta z kiełbasy 
papryka 
kawa inka na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: z zielonego groszku zabielana 
śmietaną (1,3) 
II Danie: łazanki z kiszoną kapustą 
i boczkiem (2) 
Owoc: jabłko 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: kasza manna z sokiem 
wiśniowym  (2,3) 
Kalorie: 1172 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
 
 

200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

200 g 
 

1 szt. 
200 ml 
100  g 

15.10.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
serek hochland  
rzodkiewka 
kawa inka na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: pieczarkowa z ziemniakami zabielana 
śmietaną (1,3) 
II Danie: duszony filet z indyka (2,3) 
kasza bulgur 
Surówka: z marchwi, jabłka i żurawiny 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: budyń (2,3) 
Kalorie: 977 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
 

200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
100 ml  

 

22.10.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb z ziarnami 
z masłem (2,3,4) 
szynka 
kakao na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: kalafiorowa z zieloną pietruszką 
zabielana śmietaną (1,2,3) 
II Danie: bitka schabowa (2) 
kasza jęczmienna 
Surówka: buraki duszone (2) 
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: chałka z masłem (2,3) 
Kalorie: 1143 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
100 g 

16.10.2019 Środa  
I Śniadanie: bagietka z masłem (2,3,4) 
szynka 
kakao na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: rosół z makaronem (1,2) 
II Danie: pieczony udzik z kurczaka 
ziemniaki 
Surówka: z kapusty białej, marchwi i jabłka 
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: kisiel 
Kalorie: 1165 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
100 ml 

23.10.2019 Środa  
I Śniadanie: grzanki z serem (2,3,4) 
płatki kukurydziane na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: koperkowa z makaronem 
zabielana śmietana (1,2,3) 
II Danie: gołąbki z mięsem i ryżem 
w sosie pomidorowym (2,3) 
ziemniaki 
Kompot: z truskawek (7) 
Podwieczorek: budyń waniliowy (2,3) 
Kalorie: 1251 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
 

 100 g 
200 ml 
100 ml 



17.10.2019 Czwartek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
pasta z kurczaka z zieloną pietruszką 
płatki owsiane na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie:owoc 
Zupa: grochowa z kiełbasą (1) 
II Danie: pierogi leniwe z masłem 
i bułką tartą (2,3) 
Owoc: jabłko 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: koktajl mleczno owocowy (3,7) 
Kalorie: 1248 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
200 g 

 
1 szt. 

200 ml 
100 ml 

24.10.2019 Czwartek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
szynka 
kasza manna na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: kapuśniak z białej kapusty 
i z pomidorami (1) 
II Danie: filet z kurczaka pieczony 
ryż z warzywami 
Surówka: sałata lodowa z sosem 
jogurtowo-czosnkowym (3) 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: kisiel do picia 
Kalorie: 982 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

 
200 ml 
100 g 

18.10.2019 Piątek  
I Śniadanie: kanapki kolorowe (2,3,4) 
jajko, szczypiorek, rzodkiewka 
kasza manna na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: marchwianka zabielana śmietaną (1,3) 
II Danie: filet z miruny (2,4,5) 
ziemniaki 
Surówka: z kapusty kiszonej, marchwi i jabłka 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: biszkopt (2,3) 
Kalorie: 1165 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
300 ml  
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
100 g 
100  g 
200 ml 
10  g 

25.10.2019 Piątek 
I Śniadanie: bagietka z masłem (2,3,4) 
dżem , ser 
płatki owsiane  na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: porowa zabielana 
śmietaną (1,3) 
II Danie: filet z dorsza (5) 
ziemniaki 
Surówka: z kapusty kiszonej 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: biszkopt (2,3) 
Kalorie: 1279 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
300 g 

200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
10 g 

Produkty powodujące alergie: 1-seler, 2-gluten, 3-produkty pochodne mleka,  
                                              4-jajka, 5-ryba, 6-gorczyca, 7-truskawki, 8-miód 
                                                       Jadłospis może ulec zmianie. 
 


