
  

  16 MAJ – 27 MAJ                                         
 

 Data 
 

Śniadanie               Obiad  Podwieczorek 

 

16. 05.2022 

PONIEDZIAŁEK 

 

Cini minis na mleku 200ml /mleko,  
PIECZYWO MIESZANE (zboża) 45g 
Szynka swojska 15g 
Warzywa różne 30g 
HERBATA czarna 150ml 
 
 II Śniadanie: banan 
 

Zupa ogórkowa 250ml / wywar mięsno-jarzynowy, 

śmietana, ziemniaki, włoszczyzna świeża / ( seler, 

mleko) makaron ze świeżymi truskawkami 
150g  (gluten, mleko, jajko )  owoc , sok  150ml/ 

woda, Szkoła: gruszka 

Wartość energetyczna: 659 kcal / białko: 15,3g, 

tłuszcz: 24,4g, węglowodany: 90,9g / 

TOSTY ,miód, dżem (mleko, 
GLUTEN, JAJKO) 150g, 
 
Herbata czarna 200ml 
 
 

 

17.05.2022  

Wtorek 

 
 
STÓŁ SZWEDZKI 
 
 
 
 

II ŚNIADANIE: BORÓWKA 

Zupa BOTWINKOWA  250ml / wywar mięsno-jarzy-

nowy, śmietana, ziemniaki, włoszczyzna świeża / ( se-

ler, mleko) Pierogi z mięsem 150g  (gluten, mleko, 

jajko )  owoc , kompot 150ml/ woda,  

Szkoła: jabłko 

Wartość energetyczna: 659 kcal / białko: 15,3g, 

tłuszcz: 24,4g, węglowodany: 90,9g / 

Kanapki z jajkiem 

(jajka, zboża), 

Warzywa 

 Mus owocowy 150g 

HERBATA 200ml 

 

18.05.2022 

Środa 

Kasza manna z malinami lub bez 

(200ml) 

347 kcal 1. bułka pszenna kajzerka 

(50 g); 2. masło - 2 łyżeczki; 3. 

twarożek chudy (szczypiorek) - 3 

łyżki; 4. ser żółty chudy - 1 gruby 

plasterek; 5. papryka (różne kolory 

dla urozmaicenia) 

II ŚNIADANIE: MALINY 

Zupa KREM z POMIDORA z grzanka  250ml /wy-
war mięsno-jarzynowy,  mąka, jaja/ (seler, jaja, glu-

ten) PAŁKI Z KURCZAKA PIECZ.100g /, jaja, 
bułka tarta / ( seler, jaja, gluten) , puree ziemniaczane 

(śmietana, masło  150g, marchewka z groszkiem 

100g/ kapusta , jogurt ,marchew, jabłko, ce-

bula/  ,MUS OWOCOWY 150 ml/ 

Wartość energetyczna: 855 kcal / białko: 31,9g, 

tłuszcz: 25,2g, węglowodany: 126,3g / 

 

MUFINKI / mleko, jajka, 

zboża/ 
Mleko 200ml 

WARZYWA SŁUPKI 

 

19.05.2022 
Czwartek 

Płatki OWSIANE na mleku 200ml 

(mleko), pieczywo mieszane 35g( gluten), 

pomidor  10g,sałata 10g,masło, miód 5g 

5g(mleko),rzodkiewka 10g, SCHAB PIE-

CZONY (wyrób własny) 

herbata z cytryną 150m 

Wartość energetyczna: 295 kcal 

/białko:11g, tłuszcz:9g, węglowodany:42g/ 

II ŚNIADANIE: GRUSZKA 

 

 ZUPA Z MŁODEJ KAPUSTY  / wywar mięsno-ja-

rzynowy,, / (seler, mleko)PULPETY W SOSIE 

POM. Z KASZA 220g/ /( jaja, gluten), sur. z  mar-

chewki, pora, kapusta pekińska jabłka, jogurtu grec-

kiego 100g , kompot 250ml/mieszanka owocowa, 
woda, cukier/ 

DROŻDŻÓWKA  

Wartość energetyczna: 615 kcal / białko: 21,2g, 

tłuszcz: 17,6g, węglowodany: 90,8g / 

 

Budyń 150 g 
Owoce 

Biszkopty 

 LEMONIADA 200ml 

 

20.05.2022 
Piątek 

Płatki kukurydziane na mleku 200ml, Pie-

czywo mieszane 70g (gluten), pasta ja-
jeczna 25g (jaja), szynka SWOJSKA, ma-

sło 5g (mleko), warzywa 40g, herbata z 

cytryną 
150ml                                                           

    Wartość energetyczna: 222 kcal / 

białko:10,6g, tłuszcz:9,2g ,węglowo-
dany:23,5g                                                 

II ŚNIADANIE : RÓZNE OWOCE 

 

 

Zupa  POMIDOROWA Z MUSZELKAMI 250 ml /mleko. 
seler /                                               
DORSZ PO GRECKU 220 g, /ryby / ziemniaki 
Surówka z kapusty kiszonej 90g 
Herbata  200g 
owoc sezonowy (szkoła) 80g 

JOGURT NATURALNY Z 
OWOCAMI 150g 
BUŁKA MAŚLANA 
Soczek Leon ze słomką 100 ml 
 
 Owoce 60g 



  

 

 

23.05.2022 

poniedziałek 

Płatki ryżowe na MLEKU 200ml Pie-
czywo mieszane 70g (gluten), pasta ja-

jeczna 25g (jaja), szynka SWOJSKA, ma-

sło 5g (mleko), warzywa 40g, herbata z 
cytryną 

150ml                                                           

    Wartość energetyczna: 222 kcal / 
białko:10,6g, tłuszcz:9,2g ,węglowo-

dany:23,5g 

II ŚNIADANIE : TRUSKAWKI 

 

Zupa BARSZCZ UKRAIŃSKI 250ml / wywar mię-
sno-jarzynowy, śmietana, ziemniaki, włoszczyzna 

świeża / ( seler, mleko) SCHAB DUSZONY Z MA-

KARONEM , mizeria 150g  (gluten, mleko, jajko )  
owoc , kompot 150ml/ woda,  

PĄCZEK (mleko, jajko, gluten)  

Wartość energetyczna: 659 kcal / białko: 15,3g, 

tłuszcz: 24,4g, węglowodany: 90,9g / 

 CIASTKA OWSIANE (Wyrób 
własny) 70g,  
Kakao 200ml 
Owoc 

 

 

24. 05. 2022 

 Wtorek 

 

STÓŁ SZWEDZKI 

II ŚNIADANIE: jabłko 

 ŻUREK Z KIEŁBASĄ 250ml / wywar mięsno-ja-

rzynowy, śmietana, ziemniaki, / ( seler, mleko) kluski 

LENIWE 150g   (gluten, mleko ) ,KALAFIOR DU-
SZONY 100g, owoc , kompot 150ml/ woda, syrop cy-

trynowy, cukier 

Wartość energetyczna: 659 kcal / białko: 15,3g, 

tłuszcz: 24,4g, węglowodany: 90,9g / 

Jogurt do picia 

Sałatka owocowa 150g 
(arbuz, banan, borówka, kiwi, 
jabłko, mięta, ananas) 
Bułeczka z masełkiem , 
Herbata owocowa 200ml 

 

 

 

25.05.2022 

Środa 

Mleko miodowe 200ml, pieczywo mie-

szane 45g 

Kiełbaski Wiedeńskie 30g, ketchup 5g, 
masło 5g, pasztet drobiowy 10g, warzywa 

30g,   

II Śniadanie : banan 

 

Zupa KREM Z BROKUŁA  250ml /wywar mięsno-

jarzynowy,  mąka, jaja/ (seler, jaja, gluten) PIERS Z 

KURCZAKA A’LA SCHABOWY Z PUREE 

ZIEMNIACZANYM  100g /, jaja, bułka tarta / ( se-

ler, jaja, gluten) , KASZA GRYCZANA (śmietana, 

masło  150g, SURÓWKA z młodej kapusty 100g/ 

kapusta , jogurt ,marchew, jabłko, cebula/  , 

 sok ze słomką 150 ml/ 

Wartość energetyczna: 855 kcal / białko: 31,9g, 

tłuszcz: 25,2g, węglowodany: 126,3g / 

 

Krążki ryżowe z miodem i 
dżemem, 120g 
owoce 
Woda z syropem/ cytryną 
 
 

 

 

 

 

26.05.2022 

Czwartek 

Kawa inka na mleku 200ml,pieczywo mie-

szane 45g, wędlina, ser/ 15g,  

Pomidor 10g, ogórek 10g, rzodkiewka 5g, 

papryka 5g, rukola 3g, kiełki 3g 

II śniadanie: kiwi 

Zupa KRUPNIK  250ml / wywar mięsno-jarzy-

nowy , ziemniaki, śmietana,  / ( seler , mleko 

) mielone z buraczkami i ziemniaki opie-

kane90g / mięso mielone, cebula, jaja, kon.  /( 

gluten, seler , mleko) ,  , kompot 150ml / mie-
szanka kompotowa , woda, cukier/ 

banan 

Wartość energetyczna: 487 kcal / białko: 

21,8, tłuszcz: 10,3g, węglowodany: 79,3g 

 

 
ZAPIEKANKI Z SEREM I 
WĘDLINKĄ, PIECZARKĄ, 
WARZYWA 150G 
KETCHUP 
Herbaty różne/sok/woda 200ml 

 

27.05.2022 

Piątek 

kakao 200ml 

Kanapka z PASTĄ rybną, sałatą warzy-
wami 150g Kiełki lucerny, brokuł / 5g, 

szpinak 3g,  

II Śniadanie: śliwka 

Zupa koperkowa 250ml / wywar mięsno-jarzy-

nowy, ziemniaki, cebula, mąka/ ( seler, gluten ) , 

paluszki rybne 160g / Surówka ze świeżych wa-

rzyw /( gluten, seler, mleko ), ziemniaki 200g, 

sok jabłko 250 ml / mieszanka kompotowa , 

kiwi 

 

Paluchy kukurydziane 
serek 150g 
Owoc 80g 
Herbata 200ml 

Warzywa i owoce mogą być podawane zamiennie w zależności od dostępności         Woda mineralna niegazowana bez ograniczeń 
Gramatura posiłków dla uczniów: zupa – 250ml, mięso/ryba – 90 g, ziemniaki/ryż, kasze – 150g, surówka – 90 g, kompot – 
200ml, dania mączne – 25                                                                                    
* Dieta bez mleczna; mleko sojowe, ryżowe, owsiane, masło roślinne, zupy i sosy niezabielane 
* Dieta bez jajka; eliminacja potraw zawierających jajka,  w zamian produkty mleczne, mięs* Dieta hipoalergiczna; eliminacja  
produktów alergizujących, w zamian inne dozwolone 
 



  

                                                    
W ZIĄZKU Z NIEDOSTĘPNOŚCIĄ PRODUKTÓW JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANOM 


