
DIETA MAMY I TRYMESTR 9 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (593g) –508.5 kcal b:24.3g, t:16.5g w:67.6g, kw.tł.nasyc.:1.7g, 
sól:2.2g, cukry:3.4g. 
* Twarożek z rzodkiewką 70g /białko mleka/, jajko, pomidor 50g, sałata zielona, 
masło 10g,  pieczywo mieszane 100g /mąka pszenna, mąka żytnia, soja/,   
herbata 250ml.  
[100g: 85.7 kcal, b:4.0 g t:2.7g w:11.3g, kw.tł.nasyc.:0.2g sól:0.3g cukier:0.5g ] 
Śniadanie II (310g) – 207.3 kcal b:2.3g, t:0.8g w:47.7g, kw.tł.nasyc.:0.2g, 
sól:0.1g, cukry:11.5g. 
* Kisiel 200ml /może zawierać: soję, mleko, gluten, orzechy laskowe/    
+ Wafle ryżowe. 
[100g:66.8 kcal, b:0.7g, t:0.2g w:15.3g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:3.7g] 
Obiad (1080g)– 622.0 kcal b:14.6g, t:7.1g w:129.5g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.2g, cukry:33.0g.  
* Zupa wielowarzywna z ziemniakami 400ml /mąka pszenna, seler, przyprawa do  
zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem 300g /białko mleka/, herbata 250ml   +  
       Sok warzywny 1 szt. 
[100g: 57.5kcal, b:1.3g, t:0.6g w:11.9g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól:0.0g, cukry:3.0g] 
Podwieczorek (318g) – 347.3 kcal b:19.7g, t:15.2g w:34.9g, 
kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.7g, cukry: 9.4g. 
* Kanapka 50g /mąka żytnia, mąka pszenna/ z masłem i serem żółtym + Jogurt 
naturalny /białko mleka/ 
[100g: 109.2 kcal, b:6.1, t:4.7g w:10.9g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.2g, cukry:2.9g ] 
Kolacja (544.5g) –457.5 kcal b:17.7g, t:14.5g w:67.7g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól: 2.1g, cukry:5.0g. 
* Wędlina 40g /białko sojowe, możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /, pasta 
pomidorowa z jabłkiem 30g, ser topiony 17,5g, pomidor 50g, rzodkiewka 30g, masło 
10g, pieczywo mieszane 100g /mąka pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml. 
[100g:84.0 kcal, b:3.2, t:2.6g w:12.4g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.3g, cukry:0.9g] 
                           
SUMA DNIA:  
2142.6 kcal, białko:78.5g, tłuszcz:54.0g, węglowodany:347.3g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:3.5g, sól:5.3g, cukry:62.4g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 
 



DIETA MAMY II TRYMESTR 9 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (648g) –663.7 kcal b:27.9g, t:21.0g w:93.0g, kw.tł.nasyc.:1.7g, 
sól:2.7g, cukry:4.3g. 
* Twarożek z rzodkiewką 70g /białko mleka/, jajko, pomidor 50g, sałata zielona, 
masło 15g,  pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia, soja/,   
herbata 250ml.  
[100g: 102.4 kcal, b:4.3g t:3.2g w:14.3g, kw.tł.nasyc.:0.2g sól:0.4g cukier:0.6g ] 
Śniadanie II (310g) – 207.3 kcal b:2.3g, t:0.8g w:47.7g, kw.tł.nasyc.:0.2g, 
sól:0.1g, cukry:11.5g. 
* Kisiel 200ml /może zawierać: soję, mleko, gluten, orzechy laskowe/    
+ Wafle ryżowe. 
[100g:66.8 kcal, b:0.7g, t:0.2g w:15.3g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:3.7g] 
Obiad (1080g)– 622.0 kcal b:14.6g, t:7.1g w:129.5g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.2g, cukry:33.0g.  
* Zupa wielowarzywna z ziemniakami 400ml /mąka pszenna, seler, przyprawa do  
zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem 300g /białko mleka/, herbata 250ml   +  
       Sok warzywny 1 szt. 
[100g: 57.5kcal, b:1.3g, t:0.6g w:11.9g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól:0.0g, cukry:3.0g] 
Podwieczorek (318g) – 347.3 kcal b:19.7g, t:15.2g w:34.9g, 
kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.7g, cukry: 9.4g. 
* Kanapka 50g /mąka żytnia, mąka pszenna/ z masłem i serem żółtym + Jogurt 
naturalny /białko mleka/ 
[100g: 109.2 kcal, b:6.1, t:4.7g w:10.9g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.2g, cukry:2.9g ] 
Kolacja (599.5g) –618.5 kcal b:21.2g, t:19.4g w:93.8g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól: 2.6g, cukry:5.8g. 
* Wędlina 40g /białko sojowe, możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /, pasta 
pomidorowa z jabłkiem 30g, ser topiony 17,5g, pomidor 50g, rzodkiewka 30g, masło 
15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml. 
[100g:103.1 kcal, b:3.5, t:3.2g w:15.6g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.4g, cukry:0.9g] 
                           
SUMA DNIA:  
2458.7 kcal, białko:85.6g, tłuszcz:63.5g, węglowodany:398.8g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:3.5g, sól:6.3g, cukry:64.0g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 
 



DIETA MAMY III TRYMESTR 9 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (648g) –663.7 kcal b:27.9g, t:21.0g w:93.0g, kw.tł.nasyc.:1.7g, 
sól:2.7g, cukry:4.3g. 
* Twarożek z rzodkiewką 70g /białko mleka/, jajko, pomidor 50g, sałata zielona, 
masło 15g,  pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia, soja/,   
herbata 250ml.  
[100g: 102.4 kcal, b:4.3g t:3.2g w:14.3g, kw.tł.nasyc.:0.2g sól:0.4g cukier:0.6g ] 
Śniadanie II (310g) – 207.3 kcal b:2.3g, t:0.8g w:47.7g, kw.tł.nasyc.:0.2g, 
sól:0.1g, cukry:11.5g. 
* Kisiel 200ml /może zawierać: soję, mleko, gluten, orzechy laskowe/    
+ Wafle ryżowe. 
[100g:66.8 kcal, b:0.7g, t:0.2g w:15.3g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:3.7g] 
Obiad (1080g)– 622.0 kcal b:14.6g, t:7.1g w:129.5g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.2g, cukry:33.0g.  
* Zupa wielowarzywna z ziemniakami 400ml /mąka pszenna, seler, przyprawa do  
zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem 300g /białko mleka/, herbata 250ml   +  
       Sok warzywny 1 szt. 
[100g: 57.5kcal, b:1.3g, t:0.6g w:11.9g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól:0.0g, cukry:3.0g] 
Podwieczorek (318g) – 347.3 kcal b:19.7g, t:15.2g w:34.9g, 
kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.7g, cukry: 9.4g. 
* Kanapka 50g /mąka żytnia, mąka pszenna/ z masłem i serem żółtym + Jogurt 
naturalny /białko mleka/ 
[100g: 109.2 kcal, b:6.1, t:4.7g w:10.9g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.2g, cukry:2.9g ] 
Kolacja (599.5g) –618.5 kcal b:21.2g, t:19.4g w:93.8g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól: 2.6g, cukry:5.8g. 
* Wędlina 40g /białko sojowe, możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /, pasta 
pomidorowa z jabłkiem 30g, ser topiony 17,5g, pomidor 50g, rzodkiewka 30g, masło 
15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml. 
[100g:103.1 kcal, b:3.5, t:3.2g w:15.6g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.4g, cukry:0.9g] 
                           
SUMA DNIA:  
2458.7 kcal, białko:85.6g, tłuszcz:63.5g, węglowodany:398.8g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:3.5g, sól:6.3g, cukry:64.0g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 
 



DIETA MAMY OKRES LAKTACYJNY 9 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (648g) –663.7 kcal b:27.9g, t:21.0g w:93.0g, kw.tł.nasyc.:1.7g, 
sól:2.7g, cukry:4.3g. 
* Twarożek z rzodkiewką 70g /białko mleka/, jajko, pomidor 50g, sałata zielona, 
masło 15g,  pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia, soja/,   
herbata 250ml.  
[100g: 102.4 kcal, b:4.3g t:3.2g w:14.3g, kw.tł.nasyc.:0.2g sól:0.4g cukier:0.6g ] 
Śniadanie II (310g) – 207.3 kcal b:2.3g, t:0.8g w:47.7g, kw.tł.nasyc.:0.2g, 
sól:0.1g, cukry:11.5g. 
* Kisiel 200ml /może zawierać: soję, mleko, gluten, orzechy laskowe/    
+ Wafle ryżowe. 
[100g:66.8 kcal, b:0.7g, t:0.2g w:15.3g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:3.7g] 
Obiad (1080g)– 622.0 kcal b:14.6g, t:7.1g w:129.5g, kw.tł.nasyc.:1.6g, 
sól:0.2g, cukry:33.0g.  
* Zupa wielowarzywna z ziemniakami 400ml /mąka pszenna, seler, przyprawa do  
zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i łubin/ 
Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem 300g /białko mleka/, herbata 250ml   +  
       Sok warzywny 1 szt. 
[100g: 57.5kcal, b:1.3g, t:0.6g w:11.9g, kw.tł.nasyc.:0.1g, sól:0.0g, cukry:3.0g] 
Podwieczorek (318g) – 347.3 kcal b:19.7g, t:15.2g w:34.9g, 
kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.7g, cukry: 9.4g. 
* Kanapka 50g /mąka żytnia, mąka pszenna/ z masłem i serem żółtym + Jogurt 
naturalny /białko mleka/ 
[100g: 109.2 kcal, b:6.1, t:4.7g w:10.9g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.2g, cukry:2.9g ] 
Kolacja (599.5g) –618.5 kcal b:21.2g, t:19.4g w:93.8g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól: 2.6g, cukry:5.8g. 
* Wędlina 40g /białko sojowe, możliwość: glutenu, laktozy, selera i gorczycy /, pasta 
pomidorowa z jabłkiem 30g, ser topiony 17,5g, pomidor 50g, rzodkiewka 30g, masło 
15g, pieczywo mieszane 150g /mąka pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml. 
[100g:103.1 kcal, b:3.5, t:3.2g w:15.6g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.4g, cukry:0.9g] 
                           
SUMA DNIA:  
2458.7 kcal, białko:85.6g, tłuszcz:63.5g, węglowodany:398.8g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:3.5g, sól:6.3g, cukry:64.0g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 
 



DIETA MAMY I TRYMESTR 10 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (857g) –625.8 kcal b:19.5g, t:16.6g w:100.9g, 
kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:1.4g, cukry:19.1g. 
* Zupa mleczna z kaszą manną 400g /białko mleka, gluten zbóż/, dżem 25g, masło 
10g, pomido50g, sałata zielona, pieczywo mieszane 100g /mąka pszenna, mąka 
żytnia, soja/, herbata 250ml. 
[100g: 73.0 kcal, b:2.2 g t:1.9g w:11.7g, kw.tł.nasyc.:0.0g sól:0.1g cukier:2.2g ] 
Śniadanie II (30g) – 96.9 kcal b:2.1g, t:0.5g w:21.1g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.0g, cukry:0.3g. 
* Chrupki kukurydziane  +  Jabłko 

[100g:323.0 kcal, b:7.0g, t:1.6g w:70.3g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:1.0g] 
Obiad (1310g)– 842.9 kcal b:51.3g, t:35.0g w:85.2g, kw.tł.nasyc.:7.1g, 
sól:2.7g, cukry:18.0g.  
* Rosół drobiowy z makaronem 400ml /mąka pszenna,jaja,seler, przyprawa 
warzywna do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i 
łubin/  
Noga drobiowa gotowana 150g, buraczki z jabłkiem 100g, ziemniaki 150g /białko 
mleka/, kompot 250ml. 
[100g: 64.3kcal, b:3.9g, t:2.6g w:6.5g, kw.tł.nasyc.:0.5g, sól:0.2g, cukry:1.3g] 
Podwieczorek (80g) – 198.2 kcal b:3.7g, t:5.2g w:34.6g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.5g, cukry:3.7g. 
* Bułka maślana 50g /mąka pszenna, soja, mleko w proszku/  + masło, konfitura. 
[100g: 247.7 kcal, b:4.6, t:6.5g w:43.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.6g, cukry:4.6g ] 
Kolacja (541g) –472.5 kcal b:17.6g, t:18.0g w:63.7g, kw.tł.nasyc.:2.2g, sól: 
1.4g, cukry:3.6g. 
* Pasta jajeczna z majerankiem i musztardą 70g /białko mleka, jaja, gorczyca/,  ser 
topiony 17,5g, pomidor 50g, masło 10g, pieczywo graham 100g /mąka pszenna, 
mąka żytnia/, herbata 250ml. 
[100g:87.3 kcal, b:3.2, t:3.3g w:11.7g, kw.tł.nasyc.:0.4g, sól:0.2g, cukry:0.1g] 
                           
SUMA DNIA:  
2236.5 kcal, białko:94.2g, tłuszcz:75.2g, węglowodany:305.5g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:9.3g, sól:6.0g, cukry:44.6g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 
 
 



DIETA MAMY II TRYMESTR 10 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (897g) –749.3 kcal b:28.5g, t:26.3g w:100.9g, 
kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:1.4g, cukry:19.1g. 
* Zupa mleczna z kaszą manną 400g /białko mleka, gluten zbóż/, dżem 25g, masło 
10g, ser żółty 40g, pomido50g, sałata zielona, pieczywo mieszane 100g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml. 
[100g: 83.5 kcal, b:3.1g t:2.9g w:11.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g sól:0.1g cukier:2.1g ] 
Śniadanie II (218g) – 181.5 kcal b:2.8g, t:1.1g w:41.5g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól:0.0g, cukry:18.0g. 
* Chrupki kukurydziane  +  Jabłko. 
[100g:83.0 kcal, b:1.2g, t:0.5g w:19.0g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:8.2g] 
Obiad (1310g)– 842.9 kcal b:51.3g, t:35.0g w:85.2g, kw.tł.nasyc.:7.1g, 
sól:2.7g, cukry:18.0g.  
* Rosół drobiowy z makaronem 400ml /mąka pszenna,jaja,seler, przyprawa 
warzywna do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i 
łubin/  
Noga drobiowa gotowana 150g, buraczki z jabłkiem 100g, ziemniaki 150g /białko 
mleka/, kompot 250ml. 
[100g: 64.3kcal, b:3.9g, t:2.6g w:6.5g, kw.tł.nasyc.:0.5g, sól:0.2g, cukry:1.3g] 
Podwieczorek (80g) – 198.2 kcal b:3.7g, t:5.2g w:34.6g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.5g, cukry:3.7g. 
* Bułka maślana 50g /mąka pszenna, soja, mleko w proszku/  + masło, konfitura. 
[100g: 247.7 kcal, b:4.6, t:6.5g w:43.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.6g, cukry:4.6g ] 
Kolacja (541g) –472.5 kcal b:17.6g, t:18.0g w:63.7g, kw.tł.nasyc.:2.2g, sól: 
1.4g, cukry:3.6g. 
* Pasta jajeczna z majerankiem i musztardą 70g /białko mleka, jaja, gorczyca/,  ser 
topiony 17,5g, pomidor 50g, masło 10g, pieczywo graham 100g /mąka pszenna, 
mąka żytnia/, herbata 250ml. 
[100g:87.3 kcal, b:3.2, t:3.3g w:11.7g, kw.tł.nasyc.:0.4g, sól:0.2g, cukry:0.1g] 
                           
SUMA DNIA:  
2444.5 kcal, białko:103.9g, tłuszcz:85.6g, węglowodany:325.9g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:9.4g, sól:6.0g, cukry:62.4g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 
 
 



 

DIETA MAMY III TRYMESTR 10 czerwiec 2021rok 
 
Śniadanie I (897g) –749.3 kcal b:28.5g, t:26.3g w:100.9g, 
kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:1.4g, cukry:19.1g. 
* Zupa mleczna z kaszą manną 400g /białko mleka, gluten zbóż/, dżem 25g, masło 
10g, ser żółty 40g, pomido50g, sałata zielona, pieczywo mieszane 100g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml. 
[100g: 83.5 kcal, b:3.1g t:2.9g w:11.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g sól:0.1g cukier:2.1g ] 
Śniadanie II (218g) – 181.5 kcal b:2.8g, t:1.1g w:41.5g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól:0.0g, cukry:18.0g. 
* Chrupki kukurydziane  +  Jabłko. 
[100g:83.0 kcal, b:1.2g, t:0.5g w:19.0g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:8.2g] 
Obiad (1310g)– 842.9 kcal b:51.3g, t:35.0g w:85.2g, kw.tł.nasyc.:7.1g, 
sól:2.7g, cukry:18.0g.  
* Rosół drobiowy z makaronem 400ml /mąka pszenna,jaja,seler, przyprawa 
warzywna do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i 
łubin/  
Noga drobiowa gotowana 150g, buraczki z jabłkiem 100g, ziemniaki 150g /białko 
mleka/, kompot 250ml. 
[100g: 64.3kcal, b:3.9g, t:2.6g w:6.5g, kw.tł.nasyc.:0.5g, sól:0.2g, cukry:1.3g] 
Podwieczorek (80g) – 198.2 kcal b:3.7g, t:5.2g w:34.6g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.5g, cukry:3.7g. 
* Bułka maślana 50g /mąka pszenna, soja, mleko w proszku/  + masło, konfitura. 
[100g: 247.7 kcal, b:4.6, t:6.5g w:43.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.6g, cukry:4.6g ] 
Kolacja (591g) –626.9 kcal b:20.5g, t:31.1g w:69.1g, kw.tł.nasyc.:2.2g, sól: 
2.0g, cukry:4.1g. 
* Pasta jajeczna z majerankiem i musztardą 70g /białko mleka, jaja, gorczyca/,  ser 
topiony 17,5g, humus /sezam/, pomidor 50g, masło 10g, pieczywo graham 100g 
/mąka pszenna, mąka żytnia/, herbata 250ml. 
[100g:106.0 kcal, b:3.4, t:5.2g w:11.6g, kw.tł.nasyc.:0.3g, sól:0.3g, cukry:0.6g] 
                           
SUMA DNIA:  
2598.9 kcal, białko:106.8g, tłuszcz:98.7g, węglowodany:331.3g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:9.4g, sól:6.6g, cukry:62.8g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
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Śniadanie I (897g) –749.3 kcal b:28.5g, t:26.3g w:100.9g, 
kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:1.4g, cukry:19.1g. 
* Zupa mleczna z kaszą manną 400g /białko mleka, gluten zbóż/, dżem 25g, masło 
10g, ser żółty 40g, pomido50g, sałata zielona, pieczywo mieszane 100g /mąka 
pszenna, mąka żytnia, soja/, herbata 250ml. 
[100g: 83.5 kcal, b:3.1g t:2.9g w:11.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g sól:0.1g cukier:2.1g ] 
Śniadanie II (218g) – 181.5 kcal b:2.8g, t:1.1g w:41.5g, kw.tł.nasyc.:0.1g, 
sól:0.0g, cukry:18.0g. 
* Chrupki kukurydziane  +  Jabłko. 
[100g:83.0 kcal, b:1.2g, t:0.5g w:19.0g, kw.tł.nasyc.: 0.0g, sól: 0.0g, cukry:8.2g] 
Obiad (1310g)– 842.9 kcal b:51.3g, t:35.0g w:85.2g, kw.tł.nasyc.:7.1g, 
sól:2.7g, cukry:18.0g.  
* Rosół drobiowy z makaronem 400ml /mąka pszenna,jaja,seler, przyprawa 
warzywna do  zup może zawierać gluten, jaja, soje, mleko, seler, gorczycę, sezam i 
łubin/  
Noga drobiowa gotowana 150g, buraczki z jabłkiem 100g, ziemniaki 150g /białko 
mleka/, kompot 250ml. 
[100g: 64.3kcal, b:3.9g, t:2.6g w:6.5g, kw.tł.nasyc.:0.5g, sól:0.2g, cukry:1.3g] 
Podwieczorek (80g) – 198.2 kcal b:3.7g, t:5.2g w:34.6g, kw.tł.nasyc.:0.0g, 
sól:0.5g, cukry:3.7g. 
* Bułka maślana 50g /mąka pszenna, soja, mleko w proszku/  + masło, konfitura. 
[100g: 247.7 kcal, b:4.6, t:6.5g w:43.2g, kw.tł.nasyc.:0.0g, sól:0.6g, cukry:4.6g ] 
Kolacja (591g) –626.9 kcal b:20.5g, t:31.1g w:69.1g, kw.tł.nasyc.:2.2g, sól: 
2.0g, cukry:4.1g. 
* Pasta jajeczna z majerankiem i musztardą 70g /białko mleka, jaja, gorczyca/,  ser 
topiony 17,5g, humus /sezam/, pomidor 50g, masło 10g, pieczywo graham 100g 
/mąka pszenna, mąka żytnia/, herbata 250ml. 
[100g:106.0 kcal, b:3.4, t:5.2g w:11.6g, kw.tł.nasyc.:0.3g, sól:0.3g, cukry:0.6g] 
                           
SUMA DNIA:  
2598.9 kcal, białko:106.8g, tłuszcz:98.7g, węglowodany:331.3g,  
kwasy tłuszczowe nasycone:9.4g, sól:6.6g, cukry:62.8g. 
 
 
*Pogrubionym drukiem zostały zaznaczone alergeny występujące w poszczególnych 
produktach i daniach. 
* Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie. 
 
 


