
DIETA MAMY I TRYMESTR 2 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (976g) –888.5 kcal b:31.3g, t:27.7g w:129.9g, 
kw.tł.nasyc.:1.6g, sól:2.2g, cukry:19.8g. 
* Zupa mleczna z płatkami owsianymi 400g /białko mleka, gluten zbóż/, dżem 25g, 
jajko, pomidor 50g, sałata zielona, masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml 
[100g: 91.0 kcal, b:3.2 g t:2.8g w:13.3g, kw.tł.nasyc.:0.1g sól:0.2g cukier:2.0g ] 
Śniadanie II (30g) – 98.0 kcal b:2.4g, t:0.8g w:21.3g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól:0.0g, cukry:0.0g. 
* Chrupki kukurydziane        
[100g:326.6 kcal, b:8.0, t:2.6g w:71.0g, kw.tł.nasyc.: 0.3g, sól: 0.0g, cukry:0.0g] 
Obiad (1339g)– 415.5 kcal b:13.4g, t:14.3g w:63.3g, kw.tł.nasyc.:3.9g, 
sól:0.9g, cukry:13.5g.  
* Zupa wielowarzywna z ziemniakami 400ml/mąka pszenna, mleko, seler przyprawa 
do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Leczo z cukinii z parówką, fasolką szparagową, marchewką, jabłkiem i pomidorem 
100g /białko mleka, gluten, seler/, ziemniaki 150g, kompot 250ml +  Sok warzywny 
/seler/ 
[100g: 31.0kcal, b:1.0g, t:1.0g w:4.7g, kw.tł.nasyc.:0.2g, sól:0.0g, cukry:1.0g] 
Podwieczorek (316g) – 269.8 kcal b:9.4g, t:6.7g w:46.1g, kw.tł.nasyc.:1.2g, 
sól:0.7g, cukry:19.0g. 
* Kanapka graham 50g /mąka pszenna,  mąka żytnia/  z masłem i jajkiem  
     +  Jabłko  
[100g: 85.3 kcal, b:2.9, t:2.1g w:14.5g, kw.tł.nasyc.:0.3g, sól:0.2g, cukry:6.0g ] 
Kolacja (655g) –586.2 kcal b:25.7g, t:15.4g w:90.4g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól: 
1.5g, cukry:4.0g. 
* Galaretka drobiowa 90g /białko sojowe, seler, pasternak/,  plaster cytryny, wędlina 
40g /białko sojowe,  możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /,  pomidor 50g, 
rzodkiewka 30g, masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia 
,soja/, herbata 250ml 
[100g:89.4 kcal, b:3.9, t:2.3g w:13.8g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.2g, cukry:0.6g] 
                           
SUMA DNIA:  
2257.4 kcal, białko:82.2g, tłuszcz:65.8g, węglowodany:351.1g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:6.9g, sól:5.3g, cukry:56.3g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 



DIETA MAMY II TRYMESTR 2 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (976g) –888.5 kcal b:31.3g, t:27.7g w:129.9g, 
kw.tł.nasyc.:1.6g, sól:2.2g, cukry:19.8g. 
* Zupa mleczna z płatkami owsianymi 400g /białko mleka, gluten zbóż/, dżem 25g, 
jajko, pomidor 50g, sałata zielona, masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml 
[100g: 91.0 kcal, b:3.2 g t:2.8g w:13.3g, kw.tł.nasyc.:0.1g sól:0.2g cukier:2.0g ] 
Śniadanie II (30g) – 98.0 kcal b:2.4g, t:0.8g w:21.3g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól:0.0g, cukry:0.0g. 
* Chrupki kukurydziane        
[100g:326.6 kcal, b:8.0, t:2.6g w:71.0g, kw.tł.nasyc.: 0.3g, sól: 0.0g, cukry:0.0g] 
Obiad (1609g)– 602.6 kcal b:18.4g, t:14.5g w:105.8g, kw.tł.nasyc.:4.0g, 
sól:1.0g, cukry:15.5g.  
* Zupa wielowarzywna z ziemniakami 400ml/mąka pszenna, mleko, seler przyprawa 
do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Leczo z cukinii z parówką, fasolką szparagową, marchewką, jabłkiem i pomidorem 
100g /białko mleka, gluten, seler/, ziemniaki 150g, kompot 250ml +  Sok warzywny 
/seler/ 
[100g: 37.4kcal, b:1.1g, t:0.9g w:6.5g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.0g, cukry:0.9g] 
Podwieczorek (316g) – 269.8 kcal b:9.4g, t:6.7g w:46.1g, kw.tł.nasyc.:1.2g, 
sól:0.7g, cukry:19.0g. 
* Kanapka graham 50g /mąka pszenna,  mąka żytnia/  z masłem i jajkiem  
     +  Jabłko  
[100g: 85.3 kcal, b:2.9, t:2.1g w:14.5g, kw.tł.nasyc.:0.3g, sól:0.2g, cukry:6.0g ] 
Kolacja (655g) –586.2 kcal b:25.7g, t:15.4g w:90.4g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól: 
1.5g, cukry:4.0g. 
* Galaretka drobiowa 90g /białko sojowe, seler, pasternak/,  plaster cytryny, wędlina 
40g /białko sojowe,  możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /,  pomidor 50g, 
rzodkiewka 30g, masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia 
,soja/, herbata 250ml 
[100g:89.4 kcal, b:3.9, t:2.3g w:13.8g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.2g, cukry:0.6g] 
                           
SUMA DNIA:  
2445.0 kcal, białko:87.2g, tłuszcz:65.2g, węglowodany:393.6g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:7.0g, sól:5.3g, cukry:58.3g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 



DIETA MAMY III TRYMESTR 2 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (976g) –888.5 kcal b:31.3g, t:27.7g w:129.9g, 
kw.tł.nasyc.:1.6g, sól:2.2g, cukry:19.8g. 
* Zupa mleczna z płatkami owsianymi 400g /białko mleka, gluten zbóż/, dżem 25g, 
jajko, pomidor 50g, sałata zielona, masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml 
[100g: 91.0 kcal, b:3.2 g t:2.8g w:13.3g, kw.tł.nasyc.:0.1g sól:0.2g cukier:2.0g ] 
Śniadanie II (30g) – 98.0 kcal b:2.4g, t:0.8g w:21.3g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól:0.0g, cukry:0.0g. 
* Chrupki kukurydziane        
[100g:326.6 kcal, b:8.0, t:2.6g w:71.0g, kw.tł.nasyc.: 0.3g, sól: 0.0g, cukry:0.0g] 
Obiad (1609g)– 602.6 kcal b:18.4g, t:14.5g w:105.8g, kw.tł.nasyc.:4.0g, 
sól:1.0g, cukry:15.5g.  
* Zupa wielowarzywna z ziemniakami 400ml/mąka pszenna, mleko, seler przyprawa 
do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Leczo z cukinii z parówką, fasolką szparagową, marchewką, jabłkiem i pomidorem 
100g /białko mleka, gluten, seler/, ziemniaki 150g, kompot 250ml +  Sok warzywny 
/seler/ 
[100g: 37.4kcal, b:1.1g, t:0.9g w:6.5g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.0g, cukry:0.9g] 
Podwieczorek (316g) – 269.8 kcal b:9.4g, t:6.7g w:46.1g, kw.tł.nasyc.:1.2g, 
sól:0.7g, cukry:19.0g. 
* Kanapka graham 50g /mąka pszenna,  mąka żytnia/  z masłem i jajkiem  
     +  Jabłko  
[100g: 85.3 kcal, b:2.9, t:2.1g w:14.5g, kw.tł.nasyc.:0.3g, sól:0.2g, cukry:6.0g ] 
Kolacja (655g) –586.2 kcal b:25.7g, t:15.4g w:90.4g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól: 
1.5g, cukry:4.0g. 
* Galaretka drobiowa 90g /białko sojowe, seler, pasternak/,  plaster cytryny, wędlina 
40g /białko sojowe,  możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /,  pomidor 50g, 
rzodkiewka 30g, masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia 
,soja/, herbata 250ml 
[100g:89.4 kcal, b:3.9, t:2.3g w:13.8g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.2g, cukry:0.6g] 
                           
SUMA DNIA:  
2445.0 kcal, białko:87.2g, tłuszcz:65.2g, węglowodany:393.6g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:7.0g, sól:5.3g, cukry:58.3g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 



DIETA MAMY OKRES LAKTACYJNY 2 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (976g) –888.5 kcal b:31.3g, t:27.7g w:129.9g, 
kw.tł.nasyc.:1.6g, sól:2.2g, cukry:19.8g. 
* Zupa mleczna z płatkami owsianymi 400g /białko mleka, gluten zbóż/, dżem 25g, 
jajko, pomidor 50g, sałata zielona, masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml 
[100g: 91.0 kcal, b:3.2 g t:2.8g w:13.3g, kw.tł.nasyc.:0.1g sól:0.2g cukier:2.0g ] 
Śniadanie II (30g) – 98.0 kcal b:2.4g, t:0.8g w:21.3g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól:0.0g, cukry:0.0g. 
* Chrupki kukurydziane        
[100g:326.6 kcal, b:8.0, t:2.6g w:71.0g, kw.tł.nasyc.: 0.3g, sól: 0.0g, cukry:0.0g] 
Obiad (1609g)– 602.6 kcal b:18.4g, t:14.5g w:105.8g, kw.tł.nasyc.:4.0g, 
sól:1.0g, cukry:15.5g.  
* Zupa wielowarzywna z ziemniakami 400ml/mąka pszenna, mleko, seler przyprawa 
do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Leczo z cukinii z parówką, fasolką szparagową, marchewką, jabłkiem i pomidorem 
100g /białko mleka, gluten, seler/, ziemniaki 150g, kompot 250ml +  Sok warzywny 
/seler/ 
[100g: 37.4kcal, b:1.1g, t:0.9g w:6.5g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.0g, cukry:0.9g] 
Podwieczorek (316g) – 269.8 kcal b:9.4g, t:6.7g w:46.1g, kw.tł.nasyc.:1.2g, 
sól:0.7g, cukry:19.0g. 
* Kanapka graham 50g /mąka pszenna,  mąka żytnia/  z masłem i jajkiem  
     +  Jabłko  
[100g: 85.3 kcal, b:2.9, t:2.1g w:14.5g, kw.tł.nasyc.:0.3g, sól:0.2g, cukry:6.0g ] 
Kolacja (655g) –586.2 kcal b:25.7g, t:15.4g w:90.4g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól: 
1.5g, cukry:4.0g. 
* Galaretka drobiowa 90g /białko sojowe, seler, pasternak/,  plaster cytryny, wędlina 
40g /białko sojowe,  możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /,  pomidor 50g, 
rzodkiewka 30g, masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia 
,soja/, herbata 250ml 
[100g:89.4 kcal, b:3.9, t:2.3g w:13.8g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.2g, cukry:0.6g] 
                           
SUMA DNIA:  
2445.0 kcal, białko:87.2g, tłuszcz:65.2g, węglowodany:393.6g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:7.0g, sól:5.3g, cukry:58.3g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 



DIETA MAMY I TRYMESTR 3 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (544.5g) –585.1 kcal b:21.5g, t:16.9g w:88.5g, 
kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:2.0g, cukry:4.4g. 
* Wędlina 40g /białko sojowe, możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /, ser 
topiony 17,50g, pomidor 50g, sałata zielona, masło 15g, pieczywo mieszane 150g 
/mąka pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml 
[100g: 107.4 kcal, b:3.9 g t:3.1g w:16.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g sól:0.3g cukier:0.8g ] 
Śniadanie II (180g) – 254.3 kcal b:2.8g, t:3.3g w:54.3g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.0g, cukry:29.2g. 
* Jabłko pieczone    +  Wafle ryżowe. 

[100g:141.2 kcal, b:1.5, t:1.8g w:30.1g, kw.tł.nasyc.: 0.8g, sól: 0.0g, cukry:16.2g] 
Obiad (1125g)– 533.4 kcal b:29.1g, t:11.5g w:81.3g, kw.tł.nasyc.:0.9g, 
sól:0.4g, cukry:9.0g.  
* Zupa grysikowa z jarzynami 400ml / gluten zbóż, seler, przyprawa do  zup może 
zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Gulasz drobiowy z jarzynami 100g/białko mleka, mąka pszenna, seler/, ziemniaki 
150g /białko mleka/, kompot 250ml 
[100g: 47.4kcal, b:2.5g, t:1.0g w:7.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.0g, cukry:0.8g] 
Podwieczorek (170g) – 212.8 kcal b:5.5g, t:7.0g w:31.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.3g, cukry:23.0g. 
* Ciastka zbożowe /mąka pszenna, płatki owsiane może zawierać: jaja, mleko, sezam 
i orzechy/  +  Jogurt mleczno – owocowy 
[100g: 125.1 kcal, b:3.2, t:4.1g w:18.3g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.1g, cukry:13.5g ] 
Kolacja (636g) –640.4 kcal b:26.3g, t:20.7g w:91.5g, kw.tł.nasyc.:1.7g, sól: 
1.8g, cukry:5.6g. 
* Twarożek z zieleniną 70g/białko mleka/, jajko, pomidor 50g,  
rzodkiewka 30g,  masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia/,  
herbata 250ml 
[100g:100.6 kcal, b:4.1, t:3.2g w:14.3g, kw.tł.nasyc.:0.2g, sól:0.2g, cukry:0.8g] 
                           
SUMA DNIA:  
2226.0 kcal, białko:85.1g, tłuszcz:59.4g, węglowodany:346.9g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:4.2g, sól:4.5g, cukry:71.3g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 

 
 



DIETA MAMY II TRYMESTR 3 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (544.5g) –585.1 kcal b:21.5g, t:16.9g w:88.5g, 
kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:2.0g, cukry:4.4g. 
* Wędlina 40g /białko sojowe, możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /, ser 
topiony 17,50g, pomidor 50g, sałata zielona, masło 15g, pieczywo mieszane 150g 
/mąka pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml 
[100g: 107.4 kcal, b:3.9 g t:3.1g w:16.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g sól:0.3g cukier:0.8g ] 
Śniadanie II (180g) – 254.3 kcal b:2.8g, t:3.3g w:54.3g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.0g, cukry:29.2g. 
* Jabłko pieczone    +  Wafle ryżowe. 

[100g:141.2 kcal, b:1.5, t:1.8g w:30.1g, kw.tł.nasyc.: 0.8g, sól: 0.0g, cukry:16.2g] 
Obiad (1125g)– 533.4 kcal b:29.1g, t:11.5g w:81.3g, kw.tł.nasyc.:0.9g, 
sól:0.4g, cukry:9.0g.  
* Zupa grysikowa z jarzynami 400ml / gluten zbóż, seler, przyprawa do  zup może 
zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Gulasz drobiowy z jarzynami 100g/białko mleka, mąka pszenna, seler/, ziemniaki 
150g /białko mleka/, kompot 250ml 
[100g: 47.4kcal, b:2.5g, t:1.0g w:7.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.0g, cukry:0.8g] 
Podwieczorek (170g) – 212.8 kcal b:5.5g, t:7.0g w:31.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.3g, cukry:23.0g. 
* Ciastka zbożowe /mąka pszenna, płatki owsiane może zawierać: jaja, mleko, sezam 
i orzechy/  +  Jogurt mleczno – owocowy 
[100g: 125.1 kcal, b:3.2, t:4.1g w:18.3g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.1g, cukry:13.5g ] 
Kolacja (636g) –640.4 kcal b:26.3g, t:20.7g w:91.5g, kw.tł.nasyc.:1.7g, sól: 
1.8g, cukry:5.6g. 
* Twarożek z zieleniną 70g/białko mleka/, jajko, pomidor 50g,  
rzodkiewka 30g,  masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia/,  
herbata 250ml 
[100g:100.6 kcal, b:4.1, t:3.2g w:14.3g, kw.tł.nasyc.:0.2g, sól:0.2g, cukry:0.8g] 
                           
SUMA DNIA:  
2226.0 kcal, białko:85.1g, tłuszcz:59.4g, węglowodany:346.9g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:4.2g, sól:4.5g, cukry:71.3g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 

 
 



DIETA MAMY III TRYMESTR 3 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (744.5g) –759.7 kcal b:23.3g, t:17.4g w:130.8g, 
kw.tł.nasyc.:0.3g, sól:2.0g, cukry:39.0g. 
* Wędlina 40g /białko sojowe, możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /, ser 
topiony 17,50g, pomidor 50g, sałata zielona, masło 15g, pieczywo mieszane 150g 
/mąka pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml. 
[100g: 102.0 kcal, b:3.1 g t:2.3g w:17.5g, kw.tł.nasyc.:0.0g sól:0.2g cukier:5.2g ] 
Śniadanie II (180g) – 254.3 kcal b:2.8g, t:3.3g w:54.3g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.0g, cukry:29.2g. 
* Jabłko pieczone    +  Wafle ryżowe. 

[100g:141.2 kcal, b:1.5, t:1.8g w:30.1g, kw.tł.nasyc.: 0.8g, sól: 0.0g, cukry:16.2g] 
Obiad (1125g)– 533.4 kcal b:29.1g, t:11.5g w:81.3g, kw.tł.nasyc.:0.9g, 
sól:0.4g, cukry:9.0g.  
* Zupa grysikowa z jarzynami 400ml / gluten zbóż, seler, przyprawa do  zup może 
zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Gulasz drobiowy z jarzynami 100g/białko mleka, mąka pszenna, seler/, ziemniaki 
150g /białko mleka/, kompot 250ml 
[100g: 47.4kcal, b:2.5g, t:1.0g w:7.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.0g, cukry:0.8g] 
Podwieczorek (170g) – 212.8 kcal b:5.5g, t:7.0g w:31.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.3g, cukry:23.0g. 
* Ciastka zbożowe /mąka pszenna, płatki owsiane może zawierać: jaja, mleko, sezam 
i orzechy/  +  Jogurt mleczno – owocowy 
[100g: 125.1 kcal, b:3.2, t:4.1g w:18.3g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.1g, cukry:13.5g ] 
Kolacja (636g) –640.4 kcal b:26.3g, t:20.7g w:91.5g, kw.tł.nasyc.:1.7g, sól: 
1.8g, cukry:5.6g. 
* Twarożek z zieleniną 70g/białko mleka/, jajko, pomidor 50g,  
rzodkiewka 30g,  masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia/,  
herbata 250ml 
[100g:100.6 kcal, b:4.1, t:3.2g w:14.3g, kw.tł.nasyc.:0.2g, sól:0.2g, cukry:0.8g] 
                           
SUMA DNIA:  
2400.6 kcal, białko:86.9g, tłuszcz:60.0g, węglowodany:389.2g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:4.4g, sól:4.5g, cukry:105.9g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 



DIETA MAMY OKRES LAKTACYJNY 3 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (744.5g) –759.7 kcal b:23.3g, t:17.4g w:130.8g, 
kw.tł.nasyc.:0.3g, sól:2.0g, cukry:39.0g. 
* Wędlina 40g /białko sojowe, możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /, ser 
topiony 17,50g, pomidor 50g, sałata zielona, masło 15g, pieczywo mieszane 150g 
/mąka pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml. 
[100g: 102.0 kcal, b:3.1 g t:2.3g w:17.5g, kw.tł.nasyc.:0.0g sól:0.2g cukier:5.2g ] 
Śniadanie II (180g) – 254.3 kcal b:2.8g, t:3.3g w:54.3g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.0g, cukry:29.2g. 
* Jabłko pieczone    +  Wafle ryżowe. 

[100g:141.2 kcal, b:1.5, t:1.8g w:30.1g, kw.tł.nasyc.: 0.8g, sól: 0.0g, cukry:16.2g] 
Obiad (1125g)– 533.4 kcal b:29.1g, t:11.5g w:81.3g, kw.tł.nasyc.:0.9g, 
sól:0.4g, cukry:9.0g.  
* Zupa grysikowa z jarzynami 400ml / gluten zbóż, seler, przyprawa do  zup może 
zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Gulasz drobiowy z jarzynami 100g/białko mleka, mąka pszenna, seler/, ziemniaki 
150g /białko mleka/, kompot 250ml 
[100g: 47.4kcal, b:2.5g, t:1.0g w:7.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.0g, cukry:0.8g] 
Podwieczorek (170g) – 212.8 kcal b:5.5g, t:7.0g w:31.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.3g, cukry:23.0g. 
* Ciastka zbożowe /mąka pszenna, płatki owsiane może zawierać: jaja, mleko, sezam 
i orzechy/  +  Jogurt mleczno – owocowy 
[100g: 125.1 kcal, b:3.2, t:4.1g w:18.3g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.1g, cukry:13.5g ] 
Kolacja (636g) –640.4 kcal b:26.3g, t:20.7g w:91.5g, kw.tł.nasyc.:1.7g, sól: 
1.8g, cukry:5.6g. 
* Twarożek z zieleniną 70g/białko mleka/, jajko, pomidor 50g,  
rzodkiewka 30g,  masło 15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia/,  
herbata 250ml 
[100g:100.6 kcal, b:4.1, t:3.2g w:14.3g, kw.tł.nasyc.:0.2g, sól:0.2g, cukry:0.8g] 
                           
SUMA DNIA:  
2400.6 kcal, białko:86.9g, tłuszcz:60.0g, węglowodany:389.2g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:4.4g, sól:4.5g, cukry:105.9g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 
 



DIETA MAMY I TRYMESTR 4 czerwiec 2021rok  
 
Śniadanie I (563g) –608.3 kcal b:25.7g, t:28.0g w:64.9g, kw.tł.nasyc.:2.1g, 
sól:1.5g, cukry:4.1g. 
* Pasta jajeczna z majerankiem i musztardą 70g /białko mleka, jaja, gorczyca/,  ser 
żółty 40g, pomidor 50g, sałata zielona, masło 10g, pieczywo graham 100g /mąka 
pszenna, mąka żytnia/, herbata 250ml 
[100g: 108.0 kcal, b:4.5g t:4.9g w:11.5g, kw.tł.nasyc.:0.3g sól:0.2g cukier:0.7g ] 
Śniadanie II (275g) – 195.4 kcal b:6.8g, t:4.5g w:31.8g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.2g, cukry:16.3g. 
* Budyń  200ml/może zawie: soję mleko,gluten,orzechy laskowe/     
[100g:71.0 kcal, b:2.4, t:1.6g w:11.5g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:5.9g] 
Obiad (1334g)– 754.9 kcal b:29.8g, t:9.9g w:144.3g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.8g, cukry:40.5g.  
* Barszcz czerwony z botwiną i ziemniakami 400ml /mąka pszenna, mleko, seler, 
przypr do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Makaron z serem białym i jabłkiem 300g /mąka pszenna, białko mleka, jaja/, herbata 
250ml +  Sok warzywny /seler/ 
[100g: 56.5kcal, b:2.2g, t:0.7g w:10.8g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól:0.0g, cukry:3.0g] 
Podwieczorek (138g) – 162.4 kcal b:6.8g, t:3.6g w:27.7g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:1.0g, cukry:1.5g. 
* Kanapka graham 50g /mąka pszenna, mąka żytnia/  z pasztetem drobiowym /białko 
sojowe, pszenica, seler, gorczyca, mleko, jaja/ . 
[100g: 117.6 kcal, b:4.9, t:2.6g w:20.0g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.7g, cukry:1.0g ] 
Kolacja (605g) –641.6 kcal b:19.6g, t:30.0g w:76.6g, kw.tł.nasyc.:1.5g, sól: 
2.8g, cukry:4.7g. 
* Pasta rybno - jarzynowa 70g/ryba, białko mleka, seler/, humus 50g /sezam/, dżem 
25g, pomidor 50g, rzodkiewka 30g,  masło 10g, pieczywo mieszane 100g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml 
[100g:106.0 kcal, b:3.2, t:4.9g w:12.6g, kw.tł.nasyc.:0.2g, sól:0.4g, cukry:0.7g] 
                           
SUMA DNIA:  
2362.5 kcal, białko:88.6g, tłuszcz:75.9g, węglowodany:345.4g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:5.2g, sól:6.3g, cukry:67.2g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 
 



DIETA MAMY II TRYMESTR 4 czerwiec 2021rok  
 
Śniadanie I (563g) –608.3 kcal b:25.7g, t:28.0g w:64.9g, kw.tł.nasyc.:2.1g, 
sól:1.5g, cukry:4.1g. 
* Pasta jajeczna z majerankiem i musztardą 70g /białko mleka, jaja, gorczyca/,  ser 
żółty 40g, pomidor 50g, sałata zielona, masło 10g, pieczywo graham 100g /mąka 
pszenna, mąka żytnia/, herbata 250ml 
[100g: 108.0 kcal, b:4.5g t:4.9g w:11.5g, kw.tł.nasyc.:0.3g sól:0.2g cukier:0.7g ] 
Śniadanie II (305g) – 292.3 kcal b:8.9g, t:5.0g w:52.9g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.2g, cukry:16.6g. 
* Budyń  200ml/może zawie: soję mleko,gluten,orzechy laskowe/     
+ Chrupki  kukurydziane.        
[100g:95.8 kcal, b:2.9, t:1.6g w:17.3g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:5.4g] 
Obiad (1334g)– 754.9 kcal b:29.8g, t:9.9g w:144.3g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.8g, cukry:40.5g.  
* Barszcz czerwony z botwiną i ziemniakami 400ml /mąka pszenna, mleko, seler, 
przypr do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Makaron z serem białym i jabłkiem 300g /mąka pszenna, białko mleka, jaja/, herbata 
250ml +  Sok warzywny /seler/ 
[100g: 56.5kcal, b:2.2g, t:0.7g w:10.8g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól:0.0g, cukry:3.0g] 
Podwieczorek (326g) – 247.0 kcal b:7.5g, t:4.2g w:48.2g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól:1.0g, cukry:19.3g. 
* Kanapka graham 50g /mąka pszenna, mąka żytnia/  z pasztetem drobiowym /białko 
sojowe, pszenica, seler, gorczyca, mleko, jaja/  +   Jabłko. 
[100g: 75.7 kcal, b:2.3, t:1.2g w:14.7g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.3g, cukry:5.9g ] 
Kolacja (605g) –641.6 kcal b:19.6g, t:30.0g w:76.6g, kw.tł.nasyc.:1.5g, sól: 
2.8g, cukry:4.7g. 
* Pasta rybno - jarzynowa 70g/ryba, białko mleka, seler/, humus 50g /sezam/, dżem 
25g, pomidor 50g, rzodkiewka 30g,  masło 10g, pieczywo mieszane 100g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml 
[100g:106.0 kcal, b:3.2, t:4.9g w:12.6g, kw.tł.nasyc.:0.2g, sól:0.4g, cukry:0.7g] 
                           
SUMA DNIA:  
2544.1 kcal, białko:91.4g, tłuszcz:77.0g, węglowodany:386.9g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:5.3g, sól:6.3g, cukry:85.2g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie 
 
 
 



DIETA MAMY III TRYMESTR 4 czerwiec 2021rok  
 
Śniadanie I (618g) –763.5 kcal b:29.3g, t:32.5g w:90.3g, kw.tł.nasyc.:2.1g, 
sól:2.0g, cukry:5.0g. 
* Pasta jajeczna z majerankiem i musztardą 70g /białko mleka, jaja, gorczyca/,  ser 
żółty 40g, pomidor 50g, sałata zielona, masło 15g, pieczywo graham 150g /mąka 
pszenna, mąka żytnia/, herbata 250ml 
[100g: 123.5 kcal, b:4.7g t:5.2g w:14.6g, kw.tł.nasyc.:0.3g sól:0.3g cukier:0.8g ] 
Śniadanie II (305g) – 292.3 kcal b:8.9g, t:5.0g w:52.9g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.2g, cukry:16.6g. 
* Budyń  200ml/może zawie: soję mleko,gluten,orzechy laskowe/     
+ Chrupki  kukurydziane.        
[100g:95.8 kcal, b:2.9, t:1.6g w:17.3g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:5.4g] 
Obiad (1334g)– 754.9 kcal b:29.8g, t:9.9g w:144.3g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.8g, cukry:40.5g.  
* Barszcz czerwony z botwiną i ziemniakami 400ml /mąka pszenna, mleko, seler, 
przypr do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Makaron z serem białym i jabłkiem 300g /mąka pszenna, białko mleka, jaja/, herbata 
250ml +  Sok warzywny /seler/ 
[100g: 56.5kcal, b:2.2g, t:0.7g w:10.8g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól:0.0g, cukry:3.0g] 
Podwieczorek (326g) – 247.0 kcal b:7.5g, t:4.2g w:48.2g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól:1.0g, cukry:19.3g. 
* Kanapka graham 50g /mąka pszenna, mąka żytnia/  z pasztetem drobiowym /białko 
sojowe, pszenica, seler, gorczyca, mleko, jaja/  +   Jabłko. 
[100g: 75.7 kcal, b:2.3, t:1.2g w:14.7g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.3g, cukry:5.9g ] 
Kolacja (605g) –641.6 kcal b:19.6g, t:30.0g w:76.6g, kw.tł.nasyc.:1.5g, sól: 
2.8g, cukry:4.7g. 
* Pasta rybno - jarzynowa 70g/ryba, białko mleka, seler/, humus 50g /sezam/, dżem 
25g, pomidor 50g, rzodkiewka 30g,  masło 10g, pieczywo mieszane 150g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml 
[100g:106.0 kcal, b:3.2, t:4.9g w:12.6g, kw.tł.nasyc.:0.2g, sól:0.4g, cukry:0.7g] 
                           
SUMA DNIA:  
2699.3 kcal, białko:95.0g, tłuszcz:81.6g, węglowodany:412.3g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:5.3g, sól:6.9g, cukry:86.1g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie 
 
 
 



DIETA MAMY OKRES LAKTACYJNY 4 czerwiec 2021rok  
 
Śniadanie I (618g) –763.5 kcal b:29.3g, t:32.5g w:90.3g, kw.tł.nasyc.:2.1g, 
sól:2.0g, cukry:5.0g. 
* Pasta jajeczna z majerankiem i musztardą 70g /białko mleka, jaja, gorczyca/,  ser 
żółty 40g, pomidor 50g, sałata zielona, masło 15g, pieczywo graham 150g /mąka 
pszenna, mąka żytnia/, herbata 250ml 
[100g: 123.5 kcal, b:4.7g t:5.2g w:14.6g, kw.tł.nasyc.:0.3g sól:0.3g cukier:0.8g ] 
Śniadanie II (305g) – 292.3 kcal b:8.9g, t:5.0g w:52.9g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.2g, cukry:16.6g. 
* Budyń  200ml/może zawie: soję mleko,gluten,orzechy laskowe/     
+ Chrupki  kukurydziane.        
[100g:95.8 kcal, b:2.9, t:1.6g w:17.3g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:5.4g] 
Obiad (1334g)– 754.9 kcal b:29.8g, t:9.9g w:144.3g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.8g, cukry:40.5g.  
* Barszcz czerwony z botwiną i ziemniakami 400ml /mąka pszenna, mleko, seler, 
przypr do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Makaron z serem białym i jabłkiem 300g /mąka pszenna, białko mleka, jaja/, herbata 
250ml +  Sok warzywny /seler/ 
[100g: 56.5kcal, b:2.2g, t:0.7g w:10.8g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól:0.0g, cukry:3.0g] 
Podwieczorek (326g) – 247.0 kcal b:7.5g, t:4.2g w:48.2g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól:1.0g, cukry:19.3g. 
* Kanapka graham 50g /mąka pszenna, mąka żytnia/  z pasztetem drobiowym /białko 
sojowe, pszenica, seler, gorczyca, mleko, jaja/  +   Jabłko. 
[100g: 75.7 kcal, b:2.3, t:1.2g w:14.7g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.3g, cukry:5.9g ] 
Kolacja (605g) –641.6 kcal b:19.6g, t:30.0g w:76.6g, kw.tł.nasyc.:1.5g, sól: 
2.8g, cukry:4.7g. 
* Pasta rybno - jarzynowa 70g/ryba, białko mleka, seler/, humus 50g /sezam/, dżem 
25g, pomidor 50g, rzodkiewka 30g,  masło 10g, pieczywo mieszane 150g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml 
[100g:106.0 kcal, b:3.2, t:4.9g w:12.6g, kw.tł.nasyc.:0.2g, sól:0.4g, cukry:0.7g] 
                           
SUMA DNIA:  
2699.3 kcal, białko:95.0g, tłuszcz:81.6g, węglowodany:412.3g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:5.3g, sól:6.9g, cukry:86.1g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie 
 


