
DIETA PODSTAWOWA 18-22.03.2019 żłobek 
 

Poniedziałek 
I śniadanie 
Chleb graham [mąka pszenna - gluten] (50g) z masłem [z mleka], serek truskawkowy [ser biały z mleka, truskawki 
mrożone] 
Herbata owocowa  
  
Obiad  
Zupa ogórkowa z ziemniakami [włoszczyzna, ziemniaki, ogórki kiszone, śmietana z mleka, seler] 
Risotto z kurczakiem i warzywami [ryż, filet z kurczaka, włoszczyzna, papryka] 
Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek  
Kasza jaglana na mleku z bananem   
 
 

Wtorek 
I śniadanie 
Płatki kukurydziane na mleku  
Chleb żytni razowy [mąka żytnia - gluten] z masłem [z mleka], jajko, szczypiorek   
 
Obiad 
Rosół z makaronem [mięso rosołowe, włoszczyzna, mąka pszenna- gluten, jajko, seler] 
Medaliony drobiowe [mięso drobiowe, jajko, mąka pszenna- gluten], ziemniaki, buraczki z jabłkiem 
Kompot owocowy 
 
Podwieczorek  
Chleb krakowski z kremem czekoladowym [mąka pszenna- gluten, banan, daktyle, kakao, słonecznik] 
Bawarka [herbata, mleko] 
 

 

Środa 
I śniadanie  
Chleb żytni razowy [mąka żytnia- gluten] z masłem [z mleka], twarożek [z mleka], rzodkiewka, ogórek 
Roibos  
 
Obiad  
Zupa krem z pomidorów i czerwonej soczewicy z grzankami ziołowymi [włoszczyzna, przecier pomidorowy, 
soczewica czerwona, mąka pszenna- gluten, seler] 
 
Bułeczki na parze z sosem owocowym [mąka pszenne- gluten, drożdże, mleko] 
Kompot owocowy, bez cukru  
 
Podwieczorek  
Chleb krakowski z masłem [mąka pszenne- gluten, mleko], polędwica sopocka, sałata zielona 

 
Czwartek 

I śniadanie  
Płatki kukurydziane na mleku [mleko]  
Chleb graham [mąka pszenna – gluten], z masłem [z mleka], serek wiejski [z mleka], szczypiorek        
 
Obiad  
Zupa grysikowa [włoszczyzna, seler, wywar mięsny, śmietana z mleka, kasza manna- gluten] 
Kasza gryczana, gulasz wp. [mięso wp, śmietana z mleka, mąka pszenna], surówka z kapusty białej z papryką, 
ogórkiem [jogurt z mleka] 
Kompot owocowy, bez cukru 



 
Podwieczorek  
Sałatka owocowa, biszkopt [mąka pszenna, jajko, mleko] 
 

Piątek 
 
I śniadanie 
Chleb graham [mąka pszenna –gluten] z masłem [z mleka], sałatka jarzynowa z jajkiem [marchewka, pietruszka, 
ziemniak, groszek zielony, seler, jogurt z mleka, jajko] 

 
Obiad  
Zupa jarzynowa z zacierką [włoszczyzna, kalafior, brokuł, seler, śmietana z mleka, mąka pszenna- gluten, jajko] 
Ryba w chrupiącej panierce owsianej [ryba, mąka pszenna, jajko, płatki owsiane], ziemniaki, surówka z kiszonej 
kapusty [kapusta kiszona, marchewka, jabłko, olej rzepakowy] 
Kompot owocowy, bez cukru 
 
Podwieczorek 
Jogurt naturalny [z mleka] z tartym jabłkiem, rodzynkami z dodatkiem ryżu 


