
DIETA PODSTAWOWA 11-15.03.2019 żłobek 
 

Poniedziałek 
I śniadanie 
Chleb graham [mąka pszenna, mąka żytnia- gluten] (50g) z masłem [z mleka], twarożek [z mleka], ogórek 
Herbata roibos 
  
Obiad  
Krupnik  [włoszczyzna, porcja rosołowa, kasza jęczmienna- gluten, seler, śmietana z mleka] 
Spaghetti neapolitańskie z serem żółtym [mąka pszenna- gluten, jajko, ser z mleka, cebula, przecier pomidorowy] 
Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek  
Kisiel owocowy z tartym jabłkiem, wafel kukurydziany 
 

Wtorek 
I śniadanie 
Płatki kukurydziane na mleku  
Weka [mąka pszenna - gluten] z masłem [z mleka], dżem 
 
Obiad 
Zupa pomidorowa z makaronem [włoszczyzna, porcja rosołowa, przecier pomidorowy, mąka pszenna- gluten, jajko, 
seler, śmietana z mleka] 
Ziemniaki, filet drobiowy saute [filet z kurczaka], marchewka z groszkiem na ciepło [masło z mleka]   
Kompot owocowy 
 
Podwieczorek  
Chałka z masłem [gluten, mleko], jogurt owocowy [jogurt naturalny z mleka, owoc] 
 

 

Środa 
I śniadanie  
Chleb krakowski [mąka pszenna- gluten] z masłem [z mleka] (5g), filet z indyka, papryka 
Herbata z cytryną i miodem 

 
Obiad  
Zalewajka z ziemniakami [włoszczyzna, ziemniaki, mąka żytnia- gluten, seler] 
Makaron z cukinią, papryką, mięsem drobiowym [mąka pszenna-gluten, jajko, mięso drobiowe mielone, cebula, 
cukinia, papryka, przecier pomidorowy, oliwa] 
Kompot owocowy, bez cukru  
 
Podwieczorek  
Deser mleczno- owocowy [serek homogenizowany z mleka, owoce], wafel kukurydziany  
 

 
Czwartek 

I śniadanie  
Płatki kukurydziane na mleku [mleko]  
Chleb graham [mąka pszenna – gluten], z masłem [z mleka], serek wiejski [z mleka], ogórek zielony       
 
Obiad  
Rosół z makaronem [włoszczyzna, porcja rosołowa, mąka pszenna- gluten, jajko, seler] 
Ziemniaki, filet z kurczaka zapiekany z sosem porowo-śmietanowym [mleko], buraczki zasmażane [masło z mleka]  
Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek  
Mus marchewkowo – jabłkowo  



Kajzerka z masłem i miodem [gluten, masło z mleka] 
 

Piątek 
 
I śniadanie 
Chleb słonecznikowy [mąka pszenna –gluten] (50g) z masłem [z mleka], jajko, szczypiorek 
Herbata owocowa 

 
Obiad  
Barszcz czerwony z ziemniakami [włoszczyzna, seler, wywar mięsny, buraki, jabłko, śmietana z mleka] 
Pierogi z serem [mąka pszenna- gluten, jajko, ser z mleka, masło z mleka] 
Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek 
Koktajl truskawkowy na kefirze z płatkami owsianymi [mleko, gluten] 


