
DIETA PODSTAWOWA 22-26.10.2018 - żłobek 
 

Poniedziałek 
I śniadanie 
Chleb krakowski mąka pszenna, mąka żytnia- gluten (50g) z masłem z mleka, jajko jajko, pomidor 
Kawa inka mleko, gluten 
  
Obiad  
Krupnik na rosole (200ml) włoszczyzna, wywar mięsny, seler, kasza jęczmienna- gluten 
Penne mąka pszenna- gluten, jajko ze szpinakiem w sosie śmietanowym z mleka z serem żółtym z mleka       
Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek  
Kisiel owocowy, wafel kukurydziany 
 

Wtorek 
I śniadanie 
Płatki owsiane gluten (15g) na mleku mleko (150ml)  
Weka (20g) mąka pszenna- gluten z masłem z mleka, serek truskawkowy z mleka  
 
Obiad 
Kapuśniak  włoszczyzna, kapusta biała, kapusta kiszona, przecier pomidorowy, ziemniaki, seler, mąka pszenna-gluten 
Kasza bulgur gluten, sos z mięsa wp. mięso wp., cebula, mąka pszenna- gluten, surówka z kapusty pekińskiej z papryką 
Kompot owocowy 
 
Podwieczorek  
Chleb krakowski mąka pszenna –gluten (25g), pasta rybna ze szczypiorkiem makrela, ser biały z mleka, cebula 
Herbata zielona 

 

 

Środa 
I śniadanie  
Chleb żytni razowy mąka pszenna- gluten (60g) z masłem z mleka (5g), pasta jajeczna jajko (20g), pomidor, sałata zielona 
Bawarka herbata, mleko 

 
Obiad  
Jarzynowa z ziemniakami włoszczyzna, brukselka, kalafior, seler, śmietana z mleka (200g) 
Ryż, filet drobiowy zapiekany z ananasem, surówka z marchewki i jabłka  
Kompot owocowy, bez cukru  
 
Podwieczorek  
Mleko bananowo-kokosowe mleko, andruty mąka pszenna- gluten, jajko 
 
 

 
Czwartek 

I śniadanie  
Płatki jaglane (20g) na mleku mleko (180ml) z bananem    
Chleb krakowski (30g) mąka pszenna – gluten, z masłem z mleka, miód   
 
Obiad  
Rosół z makaronem włoszczyzna, wywar mięsny, seler, mąka pszenna- gluten, jajko 
Puree ziemniaczane masło z mleka, mleko, filet z kurczaka w chrupiącej panierce filet z kurczaka; mąka pszenna, bułka tarta, płatki owsiane- gluten; 

jajko, buraczki na ciepło masło z mleka 
Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek  



Jogurt naturalny z mleka z owocami i płatkami kukurydzianymi 
 

Piątek 
 
I śniadanie 
Chleb graham mąka pszenna typ 750, mąka żytnia typ 720, woda, drożdże, sól (50g) z masłem z mleka (5g), sałatka jarzynowa jajko, jogurt naturalny, 

majonez, seler 

Kakao na mleku mleko 
 
Obiad  
Zupa krem z czerwonej soczewicy z grzankami włoszczyzna, soczewica czerwona, seler, mąka pszenna- gluten 
Pampuchy mąka pszenna- gluten z sosem truskawkowo- bananowym jogurt z mleka 
Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek 
Rogal maślany mąka pszenna- gluten, masło z mleka, owoc  
 
 


