
Jadłospis  
Wtorek - 19.04.2022 

Śniadanie: 
 
- Kanapka z masłem, 
lenszmitem i ogórkiem 
zielonym 
- Herbata owocowa  
 
1,7,12 

Skład: 
 
- Skład masła - W przypadku masła chłodniczego i extra 

około 82% masła to tłuszcze zarówno nasycone (54%), 
jednonienasycone (20%), wielonienasycone (3%) oraz 
do 3% tłuszczów trans (występujących naturalnie w 
mleku). Masło śmietankowe zawiera 72-73% tłuszczu, 
obecne są w nim także składniki białkowe z mleka 
- 1 kg łopatki wieprzowej, 20 dag surowego chudego 

wędzonego boczku, 1/5 szklanki wody (50 ml), 2 płaskie 
ile producent zaleca na opakowaniu) 1 czubata łyżka 
przyprawy do mięsa (polecam Ci przyprawę z Mafaktury 
Smaku - kliknij, by ją kupić w mniamowym sklepie) 
1 płaska łyżka drobno zmielonego czarnego lub białego 

pieprzu, 1 płaska łyżka cukru 
  
- Zielony ogórek – potas, magnez, fosfor, krzem, siarkę, 
wapń i sód oraz szereg witamin (A, B1, B6, C, E i K). 
Ponadto głównie składa się z wody (ok. 95 proc.). Dzięki 
temu skóra staje się nawilżona, odświeżona i 
oczyszczona. 

Obiad: 
 
- Zupa pomidorowa z 
makaronem 
- kompot 
  
1,7,12 

Skład: 
 
- Zupa pomidorowa - marchewka, Pietruszka, Cebula, 
śmietana 18%, bulion warzywny, koncentrat 
pomidorowy, mąka, pszenna, sól, pieprz, Makaron 

 

Podwieczorek: 
 
- Kanapka na ciepło 
 
1,3,  

Skład: 
 
 

 



Jadłospis  
środa – 20.04.2022 

śniadanie:  
 

- bułka z masłem oraz jajkiem na 
twardo  
- herbata 
  
 
1,3,7,12 

Skład: 
 
- Skład masła - W przypadku masła chłodniczego i 

extra około 82% masła to tłuszcze zarówno nasycone 

(54%), jednonienasycone (20%), wielonienasycone (3%) 

oraz do 3% tłuszczów trans (występujących naturalnie 

w mleku). Masło śmietankowe zawiera 72-73% tłuszczu, 

obecne są w nim także składniki białkowe z mleka 

 

- Jajko na twardo - 76% składu ugotowanego na twardo 
jajka to woda. 13% składu ugotowanego na twardo 
jajka to biało. 11% składu ugotowanego na twardo jajka 
to tłuszcze. około 1% składu jajka ugotowanego na 
twardo to węglowodany. 

Obiad: 
 
- Zupa ogórkowa i chleb   
- kompot 
 
1,7,12 

Skład: 
 
- Zupa ogórkowa to jedna z tradycyjnych potraw kuchni 

polskiej. To zupa gotowana na wywarze mięsnym 
(zazwyczaj na żeberkach), włoszczyźnie (marchewka, 
pietruszka, seler, por), z przyprawami (liść laurowy, 
ziele angielskie, pieprz) oraz z dodatkiem startych na 
tarce kiszonych ogórków (wraz z ich zalewą) i 
ziemniaków. 

Podwieczorek: 
 
- kisiel 
 
12 

Skład: 
 
- kisiel - Cukier, skrobia ziemniaczana, regulator 

kwasowości (kwas cytrynowy), koncentraty roślinne 
0,4% (marchwi i hibiskusa, krokosza), witamina c, 
maltodekstryna, aromat, sól produkt bezglutenowy. 
może zawierać mleko. 

 



Jadłospis  
czwartek - 21.04.2022  

Śniadanie: 
 
- płatki ryżowe na mleku  
- herbata  
 
1,7,12 

Skład: 
 
- 40 g płatków ryżowych błyskawicznych. 

1 szklanka mleka lub napoju roślinnego, np. sojowego, 

migdałowego (250 ml) 

dodatki: ulubione świeże owoce. 

 

Obiad: 
 
- fasolka po bretońsku i chleb 
- kompot   
 
1,7,12 

Skład: 
 
- fasolka po bretońsku - 400 g suchej fasolki "Piękny 
Jaś" lub 2 puszki fasolki. 250 g boczku (parzonego lub 
wędzonego), 250 g kiełbasy. 1 duża cebula. 2 ząbki 
czosnku. 1 puszka krojonych pomidorów + 2 łyżki 
koncentratu pomidorowego*, przyprawy: 3 ziela 
angielskie, liść laurowy, 2 łyżki suszonego majeranku. 

 
 
 

Podwieczorek: 
 
- galaretka  
 
12 

Skład: 
 
- Galaretka - Cukier, żelatyna, regulator kwasowości 
(kwas cytrynowy), aromat, ekstrakt z czarnej marchwi i 
hibiskusa, barwnik (karoteny) możliwa obecność 
glutenu i mleka. 

 



Jadłospis  

Piątek - 22.04.2022 
śniadanie: 

 

- kajzerka z masłem i serem 
śmietanowym  
 
1,7,12 

Skład: 
Skład masła - W przypadku masła chłodniczego i 
extra około 82% masła to tłuszcze zarówno nasycone 
(54%), jednonienasycone (20%), wielonienasycone 
(3%) oraz do 3% tłuszczów trans (występujących 
naturalnie w mleku). Masło śmietankowe zawiera 72-
73% tłuszczu, obecne są w nim także składniki 
białkowe z mleka 

Ser śmietanowy - (mleko pasteryzowane i śmietana), sól, 

białka mleka. 

 

Obiad: 

 

- kluski z serem i sosem 
śmietanowo - truskawkowym  
 
1,3,7,15 

Skład: 
- kluski z serem - • 1 kg ugotowanych ziemniaków. • 
250 g sera białego tłustego lub półtłustego. • 2 
szklanki mąki pszennej. • 4 czubate łyżki mąki 
ziemniaczanej. 
Bułka do polania klusek. 
• 1 szklanka bułki tartej pszennej lub bezglutenowej. • 
1 kostka masła. • cukier. 

 
 
 

Podwieczorek: 

 

- tosty  
 
1,3 

Skład: 
- 

 



Jadłospis  
Od 25.04.2022 do 29.04.2022 

dzień Śniadanie  Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek Kanapka z masłem 
szynką, herbata  
 
1,7,12 

Zupa fasolowa chleb, 
kompot  
 
1,7,12 

Ciastko lubiś owoc 
 
 
3,7,12 

wtorek Bułka chłopska z pastą 
jajeczną, herbata  
 
1,3,7,12 

Spaghetti z sosem 
mięsnym, kompot  
 
1,7,12 

Jogurt owocowy  
 
 
3,7,12 

Środa  Kajzerka z masłem 
lenszmitem, herbata  
 
1,7,12 

Zupa z kiszonej 
kapusty, chleb, 
kompot 
 
1,7,12,10  

Naleśniki z dżemem  
 
 
 
1,3,7,12 

Czwartek  Makaron na mleku, 
herbata  
 
 
1,7,12 

Kurczak pieczony z 
ryżem, sałatka kompot  
 
1,7,12 

Krakersy owoc  
 
 
 
1,3,7,10,12 

Piątek  Chałka z masłem, 
herbata, kakao 
 
 
1,3,7,12  

Pyzy ziemniaczane ze 
smażoną cebulką 
 śmietaną, kompot  
 
1,7,12 

Chrupki kukurydziane 
mus owocowy 
 
 
1,2 

 


