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 Dieta podstawowa. Żłobek 

Poniedziałek 
I śniadanie: Chleb słonecznikowy [mąka pszenna- gluten, słonecznik], masło [mleko], twarożek z 
bananem [mleko], herbata 
Obiad: Zupa kalafiorowa z zacierką [włoszczyzna, kalafior, zacierka- jajka, mąka pszenna-gluten] 
śmietana z mleka, seler] 
Risotto z warzywami [ryż, kukurydza, papryka, groszek zielony, kalafior, brokuł, cebula, marchew, 
seler, pietruszka], Kompot owocowy bez cukru  
 Podwieczorek: Weka [mąka pszenna- gluten], masło [mleko], szynka drobiowa, rzodkiew 

Wtorek 
I śniadanie: Chleb graham [mąka - gluten], masło [mleko],  kiełbasa krakowska, ogórek kiszony, 
bawarka [mleko] 
Obiad: Zupa koperkowa z ryżem [włoszczyzna, koperek, ryż, śmietana z mleka, seler]  
Kurczak w sosie słodko - kwaśnym [kurczak, papryka konserwowa, kukurydza, ananas, ketchup, 
śmietana - mleko, mąka- gluten], makaron penne [gluten, jaja], Kompot owocowy bez cukru 
Podwieczorek: Koktajl brzoskwiniowo- truskawkowy [maślanka - mleko], chrupki kukurydziane 

Środa 
I śniadanie: Chleb krakowski [mąka - gluten, słonecznik], masło [mleko], szynka drobiowa, pomidor, 
herbata 
Obiad: Żurek z kiełbasą i jajkiem [włoszczyzna, mąka żytnia- gluten, kiełbasa wp., seler, śmietana - 
mleko, jajko] 
Makaron z serem i polewą malinową [mąka pszenna-gluten, mleko, jajka, maliny], Kompot owocowy 
bez cukru  
Podwieczorek: Deserek jogurtowo - owocowy (jogurt- mleko, płatki kukurydziane, mus owocowy) 

Czwartek 
I śniadanie: Chleb żytni [mąka - gluten], masło [mleko], pasta jajeczna [jajka, majonez- jajka], 
pomidor, herbata owocowa  
Obiad: Barszcz czerwony z ziemniakami [buraki, włoszczyzna, ziemniaki, śmietana z mleka, seler] 
Gulasz wieprzowy [mięso wieprzowe, cebula, mąka - gluten], kluski śląskie [ziemniaki, mąka - gluten, 
jajka], surówka z marchwi i jabłka, Kompot owocowy, bez cukru 
Podwieczorek: Smoothie bananowo - kakaowe [mleko, owoce], weka z masłem [mąka pszenna- 
gluten, mleko] 

Piątek 
I śniadanie: Płatki owsiane z mlekiem [mleko, gluten], chleb graham [mąka pszenna- gluten], masło 
[mleko], ogórek zielony, herbata  
Obiad: Krem z cukinii z groszkiem ptysiowym [włoszczyzna, mąka żytnia- gluten, cukinia, seler, 
śmietana - mleko, jajko] 
Ryba w panierce [mąka pszenna- gluten, jaja, ryby], ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej, Kompot 
owocowy bez cukru 
Podwieczorek: Chałka z twarożkiem owocowym [mleko, gluten, jaja, ser- mleko],  herbata rooibos 


