
  Jadłospis Nr 19 dekadowy  
 

dla grupy "0"     23.04.2019-02.05.2019 
22.04.2019 Poniedziałek 

 
 

DZIEŃ WOLNY  

Gramatura 
 

29.04.2019 Poniedziałek  
I Śniadanie: bułki pszenne  
z masłem (2,3,4)  
twarożek z rzodkiewką posypane 
szczypiorkiem 
kakao na mleku (2,3) 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: grochowa z kiełbasą (1,2,3)  
II Danie: makaron ze szpinakiem  
i kurczakiem posypany żółtym  
serem (2,3) 
Kompot: z truskawek i czarnej 
porzeczki 
Podwieczorek: kisiel (2,3) 
Kalorie: 1217 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
 
 

300 ml 
100 g 

300 ml 
200 g 

 
 

200 ml 
 

100 ml 

23.04.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb pszenny z masłem (2,3,4) 
dżem truskawkowy (7) 
płatki kukurydziane na mleku (3) 
II Śniadanie: jabłko  
Zupa: kapuśniak z słodkiej kapusty (1) 
II Danie: nuggetsy (2,4) 
frytki 
Surówka: marchwi i jabłka  
Kompot: z wiśni 
Podwieczorek: kasza manna z sokiem  
wiśniowym (2,3) 
Kalorie: 1304 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
300 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
150 g 

 

30.04.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni 
z masłem (2,3,4) 
szynka konserwowa 
ogórek świeży 
kasza manna na mleku 
II Śniadanie: marchewka 
Zupa: brokułowa z ziemniakami zabielana 
śmietaną (1,2,3)    
II Danie: panierowany kotlet  
schabowy (2,4)  
ziemniaki 
Surówka: z białej rzodkwi i polana 
jogurtem naturalnym (3)  
Kompot: z wiśni  
Podwieczorek: mandarynka (3) 
Kalorie: 1292 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 

 
300 ml 
100 g 

300 ml 
 

100 g 
 

100 g 
100 g 

 
200 ml 
1 szt. 

24.04.2019 Środa  
I Śniadanie: chleb razowy z masłem (2,3,4) 
ser żółty 
pomidor 
kakao na mleku (2,3) 
II Śniadanie: marchewka 
Zupa: pomidorowa z makaronem zabielana 
śmietaną (1,2) 
II Danie: filet z indyka w sosie (2) 
ziemniaki 
Surówka: fasolka gotowana z marchewką 
Kompot: z truskawek 
Podwieczorek: kisiel do picia  
Kalorie: 1026 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster  

 
200 ml 
100 g 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml   
100 ml 

01.05.2019 Środa  

 
 

DZIEŃ WOLNY  

Gramatura 
 



25.04.2019 Czwartek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
szynka konserwowa 
rzodkiewka 
kawa inka na mleku (2,3) 
II Śniadanie: mandarynka 
Zupa: barszcz czerwony zabielany  
śmietaną (1,3)   
II Danie: makaron po włosku (z mięsem z piersi 
kurczaka, bazylią i pomidorami) posypany 
żółtym serem (2,3) 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Owoc:  
Podwieczorek: budyń waniliowy (2,3) 
Kalorie: 1087 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 

 
200 ml 
100 g 

300 ml 
 

200 g 
 
 

200 ml 
1 szt. 

150 ml 

02.05.2019 Czwartek  
I Śniadanie: grzanka z serem (2,3,4) 
kawa inka na mleku (3) 
II Śniadanie: gruszka 
Zupa: krem marchewkowy zabielana 
śmietaną (1,3) 
II Danie: naleśniki z dżemem 
brzoskwiniowym (2,3,4) 
Herbata owocowa 
Podwieczorek: koktajl  
mleczno-owocowy (3,7) 
Kalorie: 1212 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

200 ml 
100 g 

300 ml 
 

200 g 
 

200 ml 
150 ml 

 

26.04.2019 Piątek  
I Śniadanie: chałka z masłem i miodem (2,3,4,8) 
ryż na mleku (3) 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: pieczarkowa zabielana śmietaną (1,3) 
II Danie: ryba z warzywami (2,5) 
ziemniaki 
Surówka: z kapusty białej 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: biszkopty (2,3) 
Kalorie: 1180 kcal 
 
 

Gramatura 
1 kromka 
300 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
10 g 

03.05.2019 Piątek 

 
 

DZIEŃ WOLNY  

Gramatura 
 

Produkty powodujące alergie: 1-seler, 2-gluten, 3-produkty pochodne mleka,  
                                              4-jajka, 5-ryba, 6-gorczyca, 7-truskawki, 8-miód 
                                                       Jadłospis może ulec zmianie. 
 


