
DIETA PODSTAWOWA 21-25.05.2018 
 

Poniedziałek 
I śniadanie 
Płatki ryżowe (20g) na mleku mleko (150ml)  
Chleb graham mąka pszenna typ 500, mąka graham typ 1850, woda, tłuszcz roślinny, drożdże, sól (20g) z masłem z mleka (5g), wiosenny twarożek z 

mleka (10g) z rzodkiewką i szczypiorkiem (20g) 
 
Obiad  
Zupa ogórkowa z ziemniakami (180ml) 
Risotto (50g) z mięsem kurczak (20g), cukinią, pomidorami (50g) 
Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 
Podwieczorek  
Kisiel owocowy (100g) owoce, mąka ziemniaczana, chrupki kukurydziane   
 

Wtorek 
I śniadanie 
Płatki owsiane gluten (20g) na mleku mleko (150ml)  
Chleb graham mąka pszenna typ 500, mąka graham typ 1850, woda, tłuszcz roślinny, drożdże, sól (20g) z masłem z mleka (5g) ser żółty  z mleka (10g), 
pomidor (30g) 
 
Obiad 
Zupa jarzynowa z groszkiem zielonym z ryżem (180ml) włoszczyzna, seler, śmietana z mleka  

Ziemniaki (100g), filet z kurczaka po hawajsku (50g) filet z kurczaka w ziołach, ananas, surówka z marchewki i jabłka (50g) 
Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 
Podwieczorek  
Chleb krakowski mąka pszenna typ 750, mąka żytnia typ 720, woda, drożdże, sól (20g), sałatka jarzynowa z jajkiem marchewka, seler, pietruszka, jajko, 

ogórek kiszony, jogurt z mleka 

Herbata owocowa (200ml) 

 

Środa 
I śniadanie  
Chleb krakowski mąka pszenna typ 750, mąka żytnia typ 720, woda, drożdże, sól (30g) z masłem z mleka (5g), szynka drobiowa (20g), ogórek, 
papryka (40g)  
Kawa inka na mleku mleko, gluten, bez cukru (200ml) 
 
Obiad  
Botwinka zabielana z ziemniakami wywar jarzynowy, seler, botwina, ziemniaki, śmietana z mleka (150 ml + 30g)  
Kasza gryczana (50g) z gulaszem drobiowym z papryką (50g) mąka pszenna - gluten, surówka z selera z pomarańczą i 
jabłkiem (50g) seler 

Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 
Podwieczorek  
Pudding rafaello z bananem (50g + 50g) ryż, mleko, kokos, banan, miód 

 
 

 
Czwartek 

I śniadanie 
Płatki kukurydziane (30g) na mleku mleko (150ml) z gruszką i makową posypką  
Weka (20g), z masłem z mleka, i miodem (5g) 
 
Obiad 
Zupa krem porowo-ziemniaczany włoszczyzna, ziemniaki, por, śmietana z mleka (180 ml)  



Ziemniaki (100g), filet rybny zapiekany w sosie pomidorowym (50g) ryba, mąka pszenna- gluten. pomidory, cebula, surówka z kapusty 
pekińskiej (50g) kapusta pekińska, kukurydza, pomidor, jogurt z mleka      
 
Podwieczorek 
Koktajl truskawkowo-bananowy na kefirze (150ml) z mleka, z płatkami owsianymi gluten 

 
Piątek 

 
I śniadanie 
Płatki jaglane (20g) na mleku (150ml) 
Chleb krakowski mąka pszenna typ 750, mąka żytnia typ 720, woda, drożdże, sól (20g) z masłem z mleka (5g), jajko (20g) jajko, sos tzatziki ogórek, 

jogurt naturalny z mleka, koperek, szczypiorek  
 
Obiad 
Zupa kalafiorowa z ziemniakami i kaszą jaglaną (180ml) włoszczyzna, kalafior, ziemniaki, kasza jaglana, śmietana z mleka 

Naleśniki z serem i musem jabłkowym mąka pszenna- gluten, jajko, mleko, ser z mleka, jabłko 

Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek 
Mus marchewkowo-pomarańczowy (180g), wafel kukurydziany 


