
DIETA PODSTAWOWA 30.07-3.08.2018 - żłobek 
 

Poniedziałek 
I śniadanie 
Chleb hetman mąka pszenna- gluten (35g) z masłem z mleka, szynka wp. (20g), ogórek, por (30g) 
Herbata z cytryną 
 
Obiad  
Zupa ogórkowa z ryżem brązowym włoszczyzna, ogórek kiszony, ryż brązowy, seler, śmietana z mleka (180ml) 
Makaron mąka pszenna-gluten, jajko (70g) z sosem neapolitańskim (60g) pomidory, cukinia, cebula, czosnek, oliwa z serem żółtym (10g) z mleka 
Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 
Podwieczorek  
Koktajl truskawkowy na kefirze (150ml) truskawki, kefir z mleka z płatkami owsianymi (10g) gluten  
 

Wtorek 
I śniadanie 
Płatki jaglane (12g) na mleku mleko (150ml)  
Weka mąka pszenna –gluten, woda, tłuszcz roślinny, drożdże, sól (20g) z masłem (5g) z mleka, dżem brzoskwiniowy 
 
Obiad 
Zupa ziemniaczana zabielana na rosole wywar mięso-warzywny, seler, ziemniaki, przyprawy, śmietana z mleka (180g) 
Kaszotto z mięsem drobiowym i warzywami kasza pęczak- gluten, mięso drobiowe, cebula, czosnek, cukinia, papryka, włoszczyzna, olej, seler 
(60+30+30g), surówka z selera z pomarańczą i rodzynkami seler, śmietana z mleka (50g) 
Kompot owocowy 
 
Podwieczorek  
Chleb hetman (25g) mąka pszenna – gluten, pasta z ciecierzycy z pomidorem ciecierzyca, czosnek, pomidor, olej rzepakowy (15g) 
Bawarka herbata, mleko 

 

 

Środa 
I śniadanie  
Chleb żytni razowy mąka pszenna- gluten, woda, drożdże, sól (35g) z masłem z mleka (5g), twarożek ser biały z mleka, jogurt z mleka (20g), 
pomidor (25g), szczypiorek (3g) 
Kakao na mleku, bez cukru (200ml) 
 
Obiad  
Zupa kalafiorowa z makaronem wywar mięso-warzywny, włoszczyzna, seler, kalafior, makaron- jajko, mąka pszenna-gluten, śmietana z mleka (180ml)  
Młode ziemniaki (100g), schab duszony z porem (40g+15g), marchewka z groszkiem na ciepło (40g) 
Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 
Podwieczorek  
Sałatka z owoców sezonowych (80g) arbuz, borówki, banan, nektarynka, jabłko wafle ryżowe (10g) z miodem 

 
 

Czwartek 
I śniadanie  
Płatki kukurydziane (15g) na mleku mleko (180ml) 
Chleb graham (20g) mąka pszenna – gluten, serek topiony (10g) z mleka, papryka (20g)  
 
Obiad  
Zupa krem dyniowy z groszkiem ptysiowym (180ml) włoszczyzna, seler, ziemniaki, dynia, śmietana 30% z mleka  
Ryż (60g), klopsiki w sosie koperkowym mięso drobiowe, mąka pszenna, jajko (50g), surówka  meksykańska (40g) kapusta biała, papryka, 

marchewka, majonez z jajkiem, jogurt z mleka 

Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 



Podwieczorek  
Chleb krakowski mąka żytnia, mąka pszenna - gluten (25g), jajko jajko (20g), pomidor (30g) 
Herbata owocowa 
 
 

Piątek 
 
I śniadanie 
Chleb żytni razowy mąka pszenna typ 750, mąka żytnia typ 720, woda, drożdże, sól (35g) z masłem z mleka (5g), szynka drobiowa (20g), 
papryka (30g) 
Kawa inka mleko, kawa inka-gluten bez cukru (200ml) 
 
Obiad 
Krupnik (180ml) wywar mięsny, włoszczyzna, seler, ziemniaki, kasza jęczmienna-gluten, śmietana z mleka  
Młode ziemniaki (100g), paluszki rybne ryba, mąka pszenna-gluten, jajko (40g), surówka z kapusty czerwonej (40g) kapusta czerwona, 

jabłko, ogórek kiszony olej, cytryna 

Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek 
Kasza manna (15g) na mleku (150g) z musem z owoców sezonowych (30g) kasza manna-gluten, mleko, borówki, maliny 
 
 


