
  Jadłospis Nr 3 dekadowy 
 

dla grupy "0"     30.09.2019-11.10.2019 
30.09.2019 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
pasta z kiełbasy 
pomidor 
kakao na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: z fasolki szparagowej zabielany 
śmietaną (1,2,3) 
II Danie: spaghetti bolognese ( z mięsem 
mielonym)posypany żółtym serem (2,3) 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: galaretka owocowa 
Kalorie: 1012 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

200 g 
 

200 ml 
100 g 

07.10.2019 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb mieszany 
z masłem (2,3,4) 
szynka drobiowa 
pomidor 
kakao na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: ogórkowa zabielana 
śmietaną (1,3) 
II Danie: udziec z indyka duszony (2,3) 
kasza gryczana 
Surówka: marchewka z fasolką 
szparagową gotowana na parze 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: budyń waniliowy (2,3) 
Kalorie: 979 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
1 plaster 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

 
200 ml 
100 ml 

01.10.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
szynka 
papryka 
płatki owsiane na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: żurek z kiełbasą zabielany 
śmietaną (1,2,3) 
II Danie: pieczony filet z kurczaka 
ziemniaki 
Surówka: sałata lodowa z sosem 
jogurtowo-czosnkowym (3) 
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: budyń waniliowy (2,3) 
Kalorie: 968 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 

 
300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

 
200 ml 
100 g 

 

08.10.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb z ziarnami 
z masłem (2,3,4) 
kiełbasa żywiecka 
płatki owsiane na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: brokułowa z koperkiem zabielana 
śmietaną (1,2) 
II Danie: kotlet pożarski 
z kukurydzą (2,4) 
ziemniaki 
Surówka: kapusty pekińskiej z marchewką 
z sosem czosnkowym (3) 
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: koktajl mleczno 
owocowy (3,7) 
Kalorie: 1265 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
 

100 g 
100 g 

 
200 ml 
100 ml 

02.10.2019 Środa 
I Śniadanie: chleb razowy z masłem (2,3,4) 
pasta z kurczaka 
ogórek kiszony 
kawa inka na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: porowa z natką pietruszki zabielana 
śmietaną (1,2,3) 
II Danie: gulasz wołowy 
kasza pęczak 
Surówka: z buraków i jabłek 
Kompot: z truskawek 
Podwieczorek: koktajl mleczno-owocowy (3,7) 
Kalorie: 1155 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
100 g 

09.10.2019 Środa 
I Śniadanie: bagietka z masłem (2,3,4) 
szynka 
pomidor 
kawa inka na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: gulaszowa z mięsem 
 wołowym (1,2) 
II Danie: makaron ze szpinakiem posypany 
żółtym serem  (2,3) 
Kompot: z truskawek (7) 
Podwieczorek: kasza manna z sokiem 
wiśniowym (2,3) 
Kalorie: 1062 kcal 

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

300 ml 
 

200 g 
  

200 ml 
100 g 

03.10.2019 Czwartek Gramatura 10.10.2019 Czwartek Gramatura 



I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
szynka 
sałata 
płatki kukurydziane na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: barszcz ukraiński z fasolą jaś zabielany 
śmietaną  (1,3) 
II Danie: pierogi ruskie okraszone boczkiem 
i cebulą 
Surówka: wielowarzywna 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: ciasto drożdżowe 
z kruszonką  (2,3,4) 
Kalorie: 1438 kcal 

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

300 ml 
 

200 g 
 

100 g 
200 ml 
100 g 

I Śniadanie:chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
jajecznica ze szpinakiem 
płatki kukurydziane na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: pomidorowa z makaronem 
zabielany śmietaną (1,2,3) 
II Danie: stek z karkówki z cebulą   
ziemniaki 
Surówka: mizeria (3) 
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: kisiel 
Kalorie: 1283 kcal 

1 kromka 
 
 

300 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
1 szt. 

200 ml 
100 ml 

04.10.2019 Piątek 
I Śniadanie: bagietka z masłem (2,3,4) 
żółty ser 
kasza manna na mleku (2,3) 
herbata 
II Śniadanie: marchewka 
Zupa: krem z cukinii zabielany śmietaną  (1,3) 
II Danie: ryba po grecku (2,3,7) 
ziemniaki 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: kisiel 
Kalorie: 1225 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
200 ml 
200 ml 
1 szt. 

300 ml 
100 g 
100 g 

200 ml 
100  ml 

11.10.2019 Piątek 
I Śniadanie: grzanka z serem (2,3,4) 
kakao na mleku (3) 
herbata 
II Śniadanie: owoc 
Zupa: krem z dyni zabielany 
śmietaną (1,3) 
II Danie: kotlet rybny 
ziemniaki 
Surówka: z kapusty kiszonej z papryką 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: biszkopt (3) 
Kalorie: 1073 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

200 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. 
 


