
DIETA PODSTAWOWA 28.05-1.06.2018 
 
 

Poniedziałek 
I śniadanie 
Chleb słonecznikowy mąka pszenna -gluten, woda, tłuszcz roślinny, drożdże, sól (30g) z masłem z mleka (5g), szynka wp., papryka 
Kawa inka na mleku mleko, gluten (200ml)  
 
Obiad  
Rosół z makaronem mięso wołowe, drobiowe, marchew, pietruszka, seler, makaron pszenny – gluten, jajko (150ml) 
Potrawka z kurczaka z warzywami (50g) mięso drobiowe, por, cebula, papryka, kasza jęczmienna (50g) gluten, sałatka z ogórka 
kiszonego, pomidora, cebuli 
Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 
Podwieczorek  
Koktajl bananowy jogurt z mleka, banan (150 ml) z płatkami owsianymi (10g)  gluten 

 
Wtorek 

I śniadanie 
Płatki jaglane (20g) na mleku mleko (150ml) z rodzynkami 
Chleb graham mąka pszenna typ 500, mąka graham typ 1850, woda, tłuszcz roślinny, drożdże, sól (20g) z masłem z mleka (5g) ser biały  z mleka (10g), 
ogórek (30g) 
 
Obiad 
Zupa z czerwonej soczewicy z pomidorami z grzankami (150g) marchewka, pietruszka, seler, por, koncentrat pomidorowy, soczewica czerwona, 

grzanki pszenne - gluten 

Bułeczki na parze z musem z owoców mieszanych mąka pszenna – gluten, drożdże, mleko, olej, owoce   
Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 
Podwieczorek  
Marchewka z jabłkiem i słonecznikiem (70g), wafel ryżowy 
 
 

Środa 
I śniadanie  
Chleb hetman mąka pszenna- gluten, woda, drożdże, sól (40g) z masłem z mleka (5g), jajko jajko (20g), pomidor, szczypiorek (40g)  
Kakao inka na mleku mleko, gluten, bez cukru (200ml) 
 
Obiad  
Krupnik wywar jarzynowy, seler, warzywa, kasza jęczmienna - gluten, ziemniaki, śmietana z mleka 
Ziemniaki (100g), filet z kurczaka duszony z warzywami (40+20g) filet z kurczaka, marchewka, por, cebula, mizeria ogórek, jogurt naturalny z 

mleka 

Kompot owocowy, bez cukru (200ml) 
 
Podwieczorek  
Budyń śmietankowy (150g) mleko, cukier waniliowy, mąka ziemniaczana, truskawki (50g) 

 
 

 
Czwartek  

 
DZIEŃ WOLNY 

 
 
 
 
 



Piątek 
 
I śniadanie 
Chleb krakowski mąka pszenna typ 750, mąka żytnia typ 720, woda, drożdże, sól (30g) z masłem z mleka (5g), pasta rybna (20g), rzodkiewka  
Herbata z cytryną, bez cukru (200ml) 
 
Obiad 
Zupa krem z brokuła z kaszą jaglaną (150ml) włoszczyzna, brokuły ziemniaki, kasza jaglana, śmietana z mleka 

Makaron (60g) z serem (30g) i rodzynkami mąka pszenna – gluten, jajko, ser z mleka   
Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek 
Ryż (20g) na mleku (150g) z gruszką  


