
  Jadłospis Nr 16 dekadowy  
 

dla grupy "0"     11.03.2019-22.03.2019 
11.03.2019 Poniedziałek 
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4)   
                      szynka   
          sałata, papryka 
                      kakao na mleku (2,3) 
II Śniadanie: marchew  
Zupa:   krupnik z kaszy jęczmiennej z         
 klopsikami z indyka (1,2,4)                          
II Danie: makaron penne ze szpinakiem   
    posypany żółtym serem (2,3) 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Owoc: banan 
Podwieczorek: kisiel  
Kalorie: 985 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 

 
200 ml 
100 g 

300 ml 
 

200g 
 

200 ml 
1 szt. 

150 ml 

18.03.2019 Poniedziałek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z 
                      masłem (2,3,4)                      
                      szynka  
                      rzodkiewka 
          kakao na mleku (2,3) 
II Śniadanie: jabłko  
Zupa: krem z soczewicy  (1)                          
II Danie: kapusta duszona z kiełbasą    
kopytka (2) 
Kompot: z czarnej porzeczki 
Podwieczorek: ciasto marchewkowe 
Kalorie: 1277 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 

 
200 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 
100 g 

   200 ml 
150 g 

12.03.2019 Wtorek 
I Śniadanie: grzanki z serem (2,3,4) 
                      płatki kukurydziane na mleku (3) 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa:   kapuśniak z kiszonej kapusty na        
 wędzące  (1)       
II Danie: bitka schabowa w sosie własnym (2) 
kasza jaglana  
Surówka: buraki zasmażane (2,3) 
Kompot: ze śliwek 
Podwieczorek: ciasto z owocami (2,3,4) 
Kalorie: 1275 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
300 ml 
100 g 

300 ml 
 

100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
100 g  

 

19.03.2019 Wtorek 
I Śniadanie: chleb z ziarnami z  
                      masłem (2,3,4) 
                      szynka  
          sałata                                  
          płatki owsiane na mleku (2,3) 
II Śniadanie: gruszka 
Zupa: brokułowa zabielana śmietaną (1,2,3)    
II Danie: kotlet z piersi kurczaka   
   panierowany (2,4)  
ziemniaki 
Surówka: sałata lodowa z jogurtem   
    naturalnym (3) 
Kompot: z wiśni  
Podwieczorek: kisiel   
Kalorie: 1203 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
1 plaster 

 
300 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 

 
100 g 
100 g 

 
200 ml 
150 ml 

13.03.2019 Środa  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
          kiełbasa podwawelska 
          sałata 
                      kawa inka na mleku (2,3) 
II Śniadanie: mandarynka 
Zupa: porowa na kurczaku zabielana śmietaną (1,3)    
II Danie: kotlet mielony z karkówki (2,4) 
ziemniaki 
Surówka: fasolka szparagowa gotowana na parze  
Kompot: z wiśni  
Podwieczorek: budyń waniliowy (2,3) 
Kalorie:1277 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
1 plaster 

 
200 ml 
1szt. 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
150 ml 

20.03.2019 Środa  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z 
                      masłem (2,3,4) 
                      pasta z gotowanego kurczaka  
                     ogórek 
          kawa inka na mleku (2,3) 
II Śniadanie: jabłko  
Zupa: buraczkowa zabielana śmietana (1,3) 
II Danie: makaron zapiekany z kurczakiem 
   i warzywami (2)  
Kompot: ze śliwek   
Podwieczorek: koktajl mleczno  
  truskawkowy (3,7) 
Kalorie: 1001 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
 
 

200 ml 
100 g 

200 ml 
200 g 

 
200 ml 
150 ml 



14.03.2019 Czwartek 
I Śniadanie: chałka z masłem i miodem (2,3,4,8) 
          kasza manna na mleku (2,3) 
II Śniadanie: jabłko 
Zupa: rosół z makaronem (1,2) 
II Danie: pieczony udko z kurczaka  
ziemniaki 
Surówka: z marchwi i jabłek  
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: koktajl mleczno truskawkowy  
Kalorie: 1316 kcal 

Gramatura 
1 kromka 
300 ml 
100 g 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
150 ml 

21.03.2019 Czwartek  
I Śniadanie: bagietka z masłem (2,3,4)              
                      twarożek (3) 
          płatki kukurydziane  
          na mleku (3) 
II Śniadanie: gruszka 
Zupa: zacierkowa (1,2) 
II Danie gulasz wołowy  (2) 
kasza jęczmienna   
Surówka: z ogórków kiszonych  
Kompot: z czerwonej porzeczki 
Podwieczorek: galaretka owocowa 
Kalorie:  1009 kcal 

Gramatura 
1 kromka 

 
300 ml 

 
100 g 

300 ml 
100 g 
100 g 
100 g 

200 ml 
1 szt. 

 

15.03.2019 Piątek  
I Śniadanie: chleb pszenno-żytni z masłem (2,3,4) 
                      twarożek ze szczypiorkiem (3) 
           kakao na mleku (2,3) 
II Śniadanie: mandarynka 
Zupa: rybna (1,5) 
II Danie: ryż z warzywami (1) 
Surówka: z kapusty pekińskiej z sosem  
   czosnkowym (3) 
Herbata miętowa 
Podwieczorek: biszkopty (2,4)   
Kalorie: 921 kcal 
 
 

Gramatura 
1 kromka 

 
200 ml  
1 szt. 

300 ml 
200 g 
100 g 

 
200 ml 

10 g 

22.03.2019 Piątek 
I Śniadanie: chleb z ziarnami z  
                      masłem (2,3,4) 
                     pasta jajeczna ze  
                      szczypiorkiem (4) 
           kakao na mleku (2,3) 
II Śniadanie: marchew 
Zupa:   pomidorowa z makaronem 
 zabielana śmietana  (1,2,3) 
II Danie: kotleciki z miruny z zieloną    
    pietruszką  (2,4,5) 
ziemniaki 
Surówka: z kapusty kiszonej, marchwi i 
    jabłek  
Herbata miętowa 
Podwieczorek: biszkopt (2,3,4)                  
Kalorie: 1145 kcal 

Gramatura 
300 ml 

1 kromka 
 
 

200 ml 
100 g 

300 ml 
 

100 g 
 

100 g 
100 g 

 
200 ml 

10 g 

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. 
 


