
Jadłospis na maj 

04.05.2022- 31-05.2022 r. 

 

Środa 4.05.2022 r. 

Energia 768 kcal Białko 26g Tłuszcze 11g Węglowodany 115g  

Pierogi z serem i jogurtem  -250 g 

(produkt gotowy) 

Bukiet warzyw – 100 g 

(brokuł, kalafior, marchew) 

Herbata z cukrem – 200 ml 

(woda, herbata czarna, cukier) 

Jabłko – 100 g 

 

 

Czwartek 5.05.2022 r. 

Energia 668 kcal Białko 30g Tłuszcze 13g Węglowodany 107g  

Koperkowa potrawka z kurczaka – 180 g 

(pierś z kurczaka, marchew, seler, pietrucha, por, olej, koperek, śmietana 12%, mąka) 

Ryż na sypko – 80 g 

(ryż biały paraboliczny, mleko) 

Surówka z marchewki i selera z orzechami – 100 g 

(marchew, seler, orzechy włoskie, olej) 

Napar z rumianku – 200 ml 

(woda, rumianek, cukier) 

Jabłko – 100 g 

 

 

 



Piątek 6.05.2022 r. 

Energia 646 kcal Białko 20g Tłuszcze 21g Węglowodany 87g  

Jajko w sosie tatarskim – 100 g 

(jaja, majonez, jogurt naturalny, ogórek kiszony, cebula, szczypiorek, czosnek, cytryna, musztarda) 

Pomarańczowe puree – 250 g 

(ziemniaki, sok z marchwi, masło) 

Pomidory z ogórkiem i cebulką – 100g 

(pomidory, ogórki, cebula, olej) 

Sok wieloowocowy – 200 ml 

(woda, sok wieloowocowy zagęszczony) 

Banan – 100 g  

 

 

 

Poniedziałek 9.05.2022 r. 

Energia 727 kcal Białko 14g Tłuszcze 18g Węglowodany 123g  

Ryż zapiekany z jabłkami – 250 g 

(ryż paraboliczny, jabłka, mleko, cukier, cukier puder, śmietana 12%, cynamon, cukier z prawdziwą 

wanilią, olej) 

Baton crunchy – 35 g 

Sok z marchwi – 200 ml 

(woda, sok z marchwi zagęszczony) 

Kalarepa – 100 g 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 10.05.2022 r. 

Energia 664 kcal Białko 28g Tłuszcze 18g Węglowodany 95g  

Zupa pomidorowa z makaronem – 300 ml 

(masło, marchew, pietruha, seler, por, koncentrat pomidorowy, pomidory krojone, makaron, 

śmietana 12%) 

Ziemniaki puree – 180 g 

(ziemniaki, mleko) 

Pieczone podudzie z kurczaka – 120 g 

(podudzie z kurczaka, olej, zioła, musztarda) 

Mini marchewki – 100 g 

(mini marchewki mrożone) 

Herbata z cukrem – 200 ml 

(woda, herbata czarna, cukier) 

 

 

 

Środa 11.05.2022 r. 

Energia 658 kcal Białko 35g Tłuszcze 17g Węglowodany 88g  

Spaghetti z sosem mięsno- warzywnym – 250 g 

(makaron spaghetti, łopatka wieprzowa, marchew, pietrucha, seler, por, koncentrat pomidorowy, 

cebula, czosnek, ser żółty) 

Ogórek kiszony – 100 g 

Kompot – 200 ml 

(woda, mieszanka kompotowa, cukier) 

Gruszka – 100 g 

 

 

 

 



Czwartek 12.05.2022 r. 

Energia 742 kcal Białko 36g Tłuszcze 24g Węglowodany 90g  

Pieczona karkówka – 100 g 

(karkówka wieprzowa, olej, zioła) 

Kasza bulgur – 80 g 

Surówka z pora – 100 g 

(kapusta biała, por, jogurt naturalny) 

Woda z cytryną – 200 ml 

(woda, cytryna, cukier) 

Jabłko – 100 g 

 

 

Piątek 13.05.2022r. 

Energia 702 kcal Białko 22g Tłuszcze 18g Węglowodany 112g  

Fish nuggets – 100 g 

(filet z ryb białych, mąka, drożdże, cukier, olej, skrobia ziemniaczana) 

Ziemniaki puree z koperkiem – 250 g 

(ziemniaki, masło, koperek) 

Surówka colesław – 100 g 

(kapusta biała, marchew, cebula, jogurt naturalny, cytryna, cukier) 

Herbata owocowa – 100 ml 

(woda, herbata z dzikiej róży, cukier) 

Banan – 100 g 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek 16.05.2022 r. 

Energia 654 kcal Białko 19g Tłuszcze 21g Węglowodany 98g  

Naleśniki z twarogiem i owocami – 250 g 

(mąka, mleko, jaja, woda, brzoskwinie, banany, winogrona, twaróg półtłusty, jogurt naturalny, 

śmietana 12%) 

Marchewka – 100 g 

Sok owocowy – 200 ml 

(woda, sok owocowy zagęszczony) 

 

Wtorek 17.05.2022 r. 

Energia 710 kcal Białko 18g Tłuszcze 11g Węglowodany 130g  

Barszcz ukraiński – 300 ml 

(masło, marchew, pietrucha, seler,  por, buraki, ziemniaki, fasola biała, kapusta, koncentrat 

pomidorowy, natka pietruszki, śmietana 12%) 

Rogal maślany – 120 g 

(mąka pszenna, podmłoda drożdżowa, cukier, tłuszcz roślinny, jaja) 

Koktajl bananowy – 250 ml 

(banan, mleko, jogurt naturalny, miód, płatki owsiane) 

 

Środa 18.05.2022 r. 

Energia 671 kcal Białko 35g Tłuszcze 19g Węglowodany 85g  

Łazanki z kapustą i kiełbasą – 250 g 

(makaron łazanki, kiełbasa wiejska, boczek surowy, kapusta kiszona, cebula, olej) 

Pomidorki koktajlowe – 100 g 

Napar z rumianku – 200 ml 

(woda, rumianek, cukier) 

Gruszka – 100 g 

 

 



Czwartek 19.05.2022 r. 

Energia 688 kcal Białko 31g Tłuszcze 24g Węglowodany 87g  

Kotlet mielony mieszany – 120 g 

(udziec  z indyka, łopatka wieprzowa, bułka tarta, jaja, mleko, olej, czosnek, cebula) 

Ziemniaki puree – 250 g 

(ziemniaki, mleko, koperek) 

Kapusta zasmażana – 100 g 

(kapusta biała, masło,  koperek) 

Kompot – 200 ml 

(woda, mieszanka kompotowa, cukier) 

Jabłko - 100 g 

 

 

Piątek 20.05.2022 r. 

Energia 789 kcal Białko 31g Tłuszcze 26g Węglowodany 103g  

Filet z flądry – 100 g 

(filet z flądry, jaja, mleko, mąka, bułka tarta, olej) 

Kasza bulgur – 80 g 

Surówka z czerwonej kapusty – 100 g 

(czerwona kapusta, olej, koperek) 

Herbata miętowa – 200 ml 

(woda, herbata miętowa, cukier) 

Banan – 100 g 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek 23.05.2022 r. 

Energia 685 kcal Białko 28g Tłuszcze 13g Węglowodany 109g  

Pierogi leniwe z polewą jagodową - 250 g 

(czarne jagody mrożone, ser twarogowy półtłusty, jaja, mąka, skrobia ziemniaczana, cukier, jogurt 

grecki) 

Banan – 100 g 

Sok marchewkowy – 200 ml 

(woda, sok z marchwi 100%) 

 

 

 

Wtorek 24.03.2022 r. 

Energia 655 kcal Białko 31g Tłuszcze 11g Węglowodany 104g  

Pulpety drobiowe w sosie pomidorowym – 180 g 

(udziec z indyka, mąka, bułka tarta, mleko, jaja, pomidory krojone, przecier pomidorowy, cebula, 

śmietana 12%) 

Ryż na sypko – 80 g 

(ryż biały paraboliczny,  mleko) 

Brokuły z masłem – 100 g 

(brokuły mrożone, pestki dyni, masło) 

Herbata z cytryną – 200 ml 

(woda, Herbata czarna, cytryna, cukier) 

Gruszka – 100 g 

 

 

 

 

 

 



 

 

Środa 25.05.2022 r. 

Energia 724 kcal Białko 36g Tłuszcze 19g Węglowodany 99g  

Makaron z mięsem mielonym i warzywami - 250 g 

(makaron, szynka wieprzowa, marchew, pietrucha, seler, por, groszek zielony, fasolka szparagowa 

żółta, cebula, olej) 

Sos jogurtowy – 50 g 

(jogurt naturalny, musztarda, czosnek, masło) 

Pomidory – 100 g 

Kompot – 200 ml 

(woda, mieszanka kompotowa, cukier) 

Kiwi – 60 g 

 

 

Czwartek 26.05. 2022 r. 

Energia 774 kcal Białko 32g Tłuszcze 22g Węglowodany 80g  

Kotlet schabowy – 100 g 

(schab wieprzowy, bułka tarta, mąka, jaja, mleko, olej) 

Ziemniaki puree – 120 g 

(ziemniaki, mleko) 

Bukiet warzyw – 100 g 

(brokuł, kalafior, marchew, pestki słonecznika, masło) 

Napar z rumianku – 200 ml 

(woda, rumianek, cukier) 

Jabłko – 100 g 

 

 

 



 

 

 

Piątek 27.05.2022 r. 

Energia 660kcal Białko 21g Tłuszcze 17g Węglowodany 101g  

Paluszki rybne – 100 g 

(filet z dorsza, jaja, mleko, bułka tarta, mąka) 

Ziemniaki puree  z koperkiem 250 g 

(ziemniaki, mleko, koperek) 

Surówka z kapusty kiszonej – 100 g 

(kapusta kiszona, jabłko) 

Banan – 100 g 

Kompot – 200 ml 

(woda mieszanka kompotowa, cukier) 

 

 

 

Poniedziałek 30.05.2022 r. 

Energia 692 kcal Białko 29g Tłuszcze 11g Węglowodany 118g  

Makaron z truskawkami – 250 g 

(makaron, twaróg półtłusty, jogurt naturalny, truskawki mrożone, cukier, nasiona chia) 

Jogurt owocowy – 120 g 

Jabłko – 100 g 

Herbata z cukrem – 200 ml 

(woda, herbata czarna, cukier) 

 

 

 

 



 

Wtorek 31.05.2022 r. 

Energia 776 kcal Białko 30g Tłuszcze 22g Węglowodany 84g  

Zupa ogórkowa z ziemniakami – 300 ml 

(masło, marchew, pietrucha, seler, por, ogórek kiszony, ziemniaki, koper, śmietana 12%) 

Gyros z  kurczaka – 100 g 

(filet z kurczaka, olej) 

Ryż curry – 50 g 

(ryż paraboliczny, curry) 

Sos jogurtowo-czosnkowy – 30 g 

(jogurt naturalny, czosnek, zioła, majonez) 

Bukiet warzyw – 100g 

(brokuły, kalafior, marchew, masło) 

Napar z rumianku – 200 ml 

(woda, rumianek, cukier)  

 

 

 

Jadłospis może ulec zmianom.  

Do przygotowania potraw w naszej kuchni używa się przypraw takich jak: sól, pieprz, papryka słodka, 

papryka ostra, rozmaryn, lubczyk, tymianek, oregano, bazylia, majeranek, cynamon, czubryca 

czerwona, czubryca zielona, zioła prowansalskie, curry, kmin rzymski, kminek, imbir i inne.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności (…) nakłada na przedsiębiorcę obowiązek między innymi informowania 

konsumentów o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, czyli potocznie zwanych 

„alergenami”. 

Na etykietach żywności opakowanej zawierającej substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, nazwa takiej 

substancji musi być podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od wykazu pozostałych składników wyrobu 

gotowego np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła. 

Informacje dla konsumenta o alergenach muszą być łatwo dostępne, dobrze widoczne i czytelne. Powinny one być w 

sposób czytelny dostępne również w przypadku żywności sprzedawanej bez opakowań lub pakowanej w momencie 

sprzedaży na życzenie konsumenta, jak też konsumentom zakładów żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego 

(restauracje, stołówki, bary, pizzerie itp.). 

Wykaz substancji lub produkty powodujących alergie lub reakcje nietolerancji został przedstawiony w załączniku II do ww. 

rozporządzenia. Przykładem alergenów są zboża zwierające gluten tj. (pszenica, żyto jęczmień, owies, orkisz); mleko, jaja, 

orzeszki ziemne oraz produkty przygotowywane na ich bazie. 


