
WYKAZ SKŁADNIKÓW POTRAW

18.10.2021-22.10.2021

Posiłek
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

18.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 21.10.2021 22.10.2021

Śniadanie

pomidor ogórek zielony papryka pomidor

ŻŁOBEK

Chleb pszenny (mąka pszenna, 
woda, drożdże, olej rzepakowy, sól)

Bułka grahamka (mąka pszenna, 
mąka żytnia, woda, drożdże, olej 

rzepakowy, sól)

Chleb pytlowy (mąka pytlowa żytnia, 
mąka pszenna, woda, drożdże, sól)

bułka pszenna (mąka pszenna, 
woda, drożdże, olej rzepakowy, sól)

Chleb pytlowy (mąka pytlowa żytnia, 
mąka pszenna, woda, drożdże, sól)

schab wieprzowy parzony [ mięso 
wieprzowe ze schabu  (105 g mięsa 

użyto do przygotowania 100 g 
produktu), skrobia ziemniaczana, sól, 

przyprawy]. Może zawierać gluten.

fasola biała, jabłko, sól, pieprz, 
majeranek

makaron (mąka pszenna, woda), 
jajko, brokuł, papryka, kukurydza, 

majonez (żółtko jaja, olej rzepakowy, 
sól, pieprz) roszponka, sól, pieprz

płatki owsiane, mleko 
pasteryzowane 2%

ser twarogowy półtłusty (mleko 
pasteryzowane, kultury bakterii 

kwasu mlekowego), jogurt naturalny 
(mleko, białka mleka, żywe kultury 

bakterii), papryka, olej, papryka 
wędzona,  pieprz, sól

polędwica z indyka [ mięso drobiowe 
z indyka (100 g mięsa użyto do 
przygotowania 100 g produktu), 

skrobia ziemniaczana, sól, 
przyprawy]

ser żółty (mleko pasteryzowane, sól, 
kultury bakterii fermentacji mlekowej, 

 podpuszczka, chlorek wapnia, 
annato)

 jajko, majonez  (żółtko jaja, olej 
rzepakowy, sól, pieprz), polędwica z 

indyka [ mięso drobiowe z indyka 
(100 g mięsa użyto do 

przygotowania 100 g produktu), 
skrobia ziemniaczana, sól, 

przyprawy] szczypior, sól, pieprz 
ziołowy

masło extra [śmietanka 
pasteryzowana (z mleka)]

masło extra [śmietanka 
pasteryzowana (z mleka)]

masło extra [śmietanka 
pasteryzowana (z mleka)]

masło extra [śmietanka 
pasteryzowana (z mleka)]

masło extra [śmietanka 
pasteryzowana (z mleka)]

woda, herbata czarna suszona, sok z 
cytryny

woda, herbata czarna suszona, imbir 
świeży

woda, herbata czarna suszona, sok z 
cytryny

woda, herbata czarna suszona, imbir 
świeży

woda, herbata czarna suszona, 
maliny suszone



Obiad

ryż biały ziemniaki ziemniaki

Podwieczorek banan

bulion drobiowy (woda, kurczak 
tuszka, marchew, pietruszka, seler), 

kalafior, ziemniaki, śmietana 18% 
[śmietana (z mleka), kultury bakterii 

fermentacji mlekowej], natka 
pietruszki, koper, por, liść laurowy, 

ziele angielskie, sól, pieprz

bulion wieprzowy (woda, mięso 
wieprzowe) ziemniaki, marchew, 
pietruszka, seler, śmietana 18% 

[śmietana (z mleka), kultury bakterii 
fermentacji mlekowej], cebula, 

czosnek, majeranek, tymianek, liść 
laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz, 

jajko

bulion drobiowy (woda, kurczak 
tuszka marchew, pietruszka, seler, 
por,  cebula), marchewka czosnek, 
natka pietruszki, liść laurowy, ziele 

angielskie, lubczyk,sól, pieprz, 
makaron jajeczny (mąka z pszenicy 

zwyczajnej, masa jajowa 
pasteryzowana, kurkuma, woda)  

bulion warzywny (woda, marchew, 
pietruszka, seler, cebula, por), 

soczewica, marchew, ziemniaki, 
pulpa pomidorowa, koncentrat 

pomidorowy, śmietana 18% 
[śmietana (z mleka), kultury bakterii 

fermentacji mlekowej], natka 
pietruszki, czosnek, majeranek, 

tymianek, liść laurowy, ziele 
angielskie, sól, pieprz, chleb pszenny 
(mąka pszenna, woda, drożdże, olej 

rzepakowy, sól)

bulion drobiowy (woda, kurczak 
tuszka, marchew, pietruszka, seler, 

por) ogórek kiszony (ogórki, 
czosnek, koper, chrzan, gorczyca, 
woda sól), ziemniaki, śmietana 18% 
[śmietana (z mleka), kultury bakterii 

fermentacji mlekowej], natka 
pietruszki, liść laurowy, ziele 

angielskie, sól, pieprz

filet z kurczaka, dynia, marchew, por, 
woda, śmietana 18% [śmietana (z 
mleka), kultury bakterii fermentacji 

mlekowej] przyprawa curry, czosnek, 
sól, mąka pszenna

szynka wieprzowa, udziec wołowy, 
cebula, jajko, bułka tarta (z 

pszenicy), papryka słodka, sól, 
pieprz

filet z mintaja, mąka pszenna, olej 
roślinny, skrobia ziemniaczana, 

woda, jajko, sól, drożdże, papryka 
słodka, pieprz

woda, filet z kurczaka, brokuł, 
cebula, por, czosnek, śmietana 18% 
[śmietana (z mleka), kultury bakterii 

fermentacji mlekowej], ser żółty 
bursztyn (mleko pasteryzowane, sól, 
kultury bakterii fermentacji mlekowej, 
podpuszczka), gałka muszkatołowa, 
natka pietruszki, sól, pieprz ziołowy

ziemniaki, mąka pszenna, jajko, 
woda, olej roślinny, sól, pieprz, masło 

extra [śmietanka pasteryzowana (z 
mleka)],  bułka trata (z pszenicy)

makaron z pszenicy durum (mąka 
pszenna durum, woda), sól

burak czerwony, olej roślinny, sól,  
pieprz ziołowy, maka pszenna

kapusta biała, marchew, por, ogórki 
konserwowy (ogórki, czosnek, koper, 
cukier, marchew, chrzan, gorczyca, 
woda sól)cukier, olej rzepakowy, sól, 

majonez (olej rzepakowy, woda, 
ocet, żółtko jaja, sól, cukier) 

musztarda (woda, gorczyca, ocet, 
cukier, sól) sok z cytryny

kapusta biała, marchew, koper, 
majonez (olej rzepakowy, woda, 

ocet, żółtko jaja, sól, cukier) 
musztarda (woda, gorczyca, ocet, 

cukier, sól) sok z cytryny

woda, owoce mrożone – aronia, 
malina, truskawka, jabłko, porzeczka, 

wiśnia, cukier

woda, jabłko, śliwka, owoce mrożone 
–malina, truskawka, cukier

woda, owoce mrożone – wiśnia, 
truskawka, malina, cukier

woda, jabłko, gruszka, owoce 
mrożone – truskawka, malina, cukier

woda, owoce mrożone – porzeczka, 
truskawka, malina, cukier

 jogurt naturalny (mleko, białka 
mleka, żywe kultury bakterii), 
porzeczka czarna, porzeczka 

czerwona, chia, cukier

jabłko, ciastka maślane (mąka 
pszenna, pszenna pełnoziarnista, 

mąka żytnia, mąka jęczmienna, 
płatki owsiane, orkiszowe, cukier 

trzcinowy, olej słonecznikowy, 
serwatka w proszku (z 

mleka),węglany sodu, węglany 
amonu, sól morska, aromat. 

galaretka (woda, żelatyna 
wieprzowa, cukier, wiśnie), galaretka 
(mleko pasteryzowane 2%, żelatyna 

wieprzowa, cukier)

cukier, mąka pszenna, olej roślinny, 
jajko, gruszka. Kakao w proszku, 

cynamon,, soda oczyszczona, 
proszek do pieczenia


