
Dieta BEZ LAKTOZY (BL)       Jadłospis 25-29.01.2021 

 

Data I, II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Pon. 
 

Chleb krakowski (1 szt), 
masło BL (5g), ser żółty BL 
(10g), ogórek zielony (10g) 
Herbata owocowa 
 
 
II śniadanie: owoc 
sezonowy 

Zupa krupnik BM (200 ml) 
 
Makaron penne (100g) ze 
szpinakiem w sosie BL (100g) i 
serem mozzarella BL (10g), 
Fasolka szparagowa na parze 
(50g) 
Kompot owocowy (200 ml) 

Serek waniliowy BL 
(70g), weka (2szt), 
masło BL (5g),  
Herbata/woda 

Alergeny Mleko, gluten, Mleko, gluten, seler,  Mleko, gluten, 

Wt. 
 

Chleb wiejski (1szt), masło 
BL  (5g), jajko na twardo 

(50g), sałata (10g), 
Herbata zielona 
 
II śniadanie: owoc 
sezonowy 

Zupa pomidorowa BM z 
makaronem muszelki (200 ml) 
 
Kasza pęczak (80g), gulasz z 
szynki wieprzowej BL (60/30g), 
ogórek kiszony (70g) 
Kompot owocowy (200ml) 

Bułka pszenna (0,5 
szt), pasztet drobiowy 
BM (25 g), pomidor 
(10g) 
Herbata/woda 
 

Alergeny Gluten, mleko, jaja Gluten, mleko, seler, jaja mleko, jaja, gluten 

Śr. 
 

Chleb słonecznikowy (1 
szt), masło BL(5g), szynka 
drobiowa (10g), 
rzodkiewka (10g),  
Herbata owocowa 
 
II śniadanie: owoc 
sezonowy 

Zupa koperkowa BM z ryżem 
(200 ml) 
 
Ziemniaki BM(120g), filet z 
kurczaka w panierce (70g), 
surówka z białej kapusty, 
ananasa i kukurydzy BL (70g) 
Kompot owocowy (200 ml) 

Koktajl bananowo- 
brzoskwiniowy (150 
ml), 
Podpłomyki (2szt) 
Herbata/woda 
 
 

Alergeny Gluten, mleko, Gluten, mleko, seler, jaja Gluten, mleko, 

Czw. 
 

Kakao na mleku BL (200 
ml), Bułka pszenna  (0,5 
szt), masło BL (5g), dżem 
truskawkowy (25g) 
Herbata owocowa 
 
II śniadanie: owoc 
sezonowy 

Zupa kalafiorowa BM z 
makaronem (200ml) 
 
Gołąbki dzikie (150g) z sosem 
pomidorowym (70g), ogórek 
zielony słupki (50g) 
Kompot owocowy(200ml) 

Ciasto marchewkowe 
BM- wypiek własny 
(60g)  
Herbata/woda 

Alergeny Gluten, mleko, kakao, Gluten, mleko, seler, jaja Gluten, mleko, jaja 

Pt. 
 

Chleb krakowski (1 szt), 
pasta rybna z twarożkiem 
BL (25 g), ogórek kiszony 
(10g) 
Herbata zielona 
 
II śniadanie: owoc 
sezonowy 

Zupa krem z groszku łuskanego 
BM (200ml) z grzankami(15g) 
 
Ryż zapiekany z jabłkami (150 g) 
z polewą jogurtowo- 
cynamonową BL (50g) 
Kompot owocowy (200ml) 

Weka (2 szt), masło BL 
(5g), kiełbasa 
krakowska (10 g), 
pomidor (10g),  
Herbata/woda  

Alergeny Gluten, mleko, ryba Gluten, mleko, seler Gluten, mleko, 


