
JADŁOSPIS DEKADOWY 

27.03.2023r. – 07.04.2023r. 

 

PONIEDZIAŁEK 27.03.2023r. 

ŚNIADANIE: kakao na mleku- 100g, bułka graham -35g z masłem-5g i konfiturą jagodową(10g), 
sałata- 5g, świeży ogórek-10g, napar z herbaty z cytryną-200g 

OBIAD: zupa -krem kalafiorowa  zieloną pietruszką-235g, schab duszony w ziołach-60g, kasza -
100g, gotowana marchew z groszkiem- napój z soku tłoczonego-200g 

PODWIECZOREK: sezamki, biszkopty (30g), jabłko (20g)    

 

WTOREK 28.03.2023r. 

ŚNIADANIE: kawa zbożowa na mleku-200g, chleb-35g z masłem-5g i wędliną-10g, biała rzodkiew, 
ogórek kiszony-15g, napar z herbaty owocowej-200g 

OBIAD: zupa ogórkowa z ryżem-235g, pierogi z serem-80g,napój z soku-200g 

PODWIECZOREK- pizzerka  z sosem węgierskim i żółtym serem -100g, napar z herbaty-200g, 
ogórek świeży, papryka (20g) 

 

ŚRODA 29.03.2023r. 

ŚNIADANIE: płatki jaglane  na mleku z słonecznikiem -150g, bułka-35g z masłem-5g i pastą z 
makreli-5g lub miodem(5g), ogórek , sałata-10g, napar herbaty ziołowej-200g 

OBIAD: zupa rosolnik -235g, klopsy w kapuście i pomidorach-80g, ziemniaki 100g, napój z soku-
200g 

PODWIECZOREK:  owsianka z malinami i daktylami (100g) ,wafle zbożowo- ryżowe-20g, 

 

CZWARTEK 30.03.2023r. 

ŚNIADANIE: kawa na mleku -200g, chleb ziarnisty-35g z masłem i pasztetem lub dżemem-
5g,  napar z herbaty-200g, jabłko,  rzodkiewka-30g 

OBIAD: zupa barszcz  czerwony z makaronem -235g, ryż- 100g , filet z kurczaka w sosie 
potrawkowym- 60g, bukiet warzyw -60g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: babka-200g, herbata owocowo- ziołowa-20g, kiwi- 20g 

 

PIĄTEK 31.03.2023r. 

ŚNIADANIE: płatki kukurydziane na mleku-150g, chleb -35g z masłem-5g i białym twarożkiem ze 
szczypiorkiem i rzodkiewką  -10g, napar z melisy-200g 

OBIAD: zupa dyniowa krem z ryżem-235g, paluszki z fileta rybnego -60g, ziemniaki-100 ,gotowana 
fasolka szparagowa-50g, napój z soku -200g 

PODWIECZOREK: serek homogenizowany-125g, biszkopty -20g, gruszki-30 

  



 

 

 

PONIEDZIAŁEK 03.04.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb -35g z masłem -5g i żółtym serem-5g, kawa zbożowa na mleku-200g, napar 
herbaty z cytryną-200g,  papryka- 10g 

OBIAD: zupa krupnik z kaszą jaglaną-235g, makaron z skwarkami mięsa-100g, ogórek kiszony-10g, 
napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: sok pomarańczowy-125g, bułka mleczna z masłem-30g               

                                                                                                                    

WTOREK 04.04.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb  -35g z masłem 5g i sałatką z tuńczyka-5g lub dżemem, napar z herbaty 
owocowej-200g, ogórki kiszone-20g 

OBIAD: rosół na mięsach mieszanych z makaronem-235g, udko z kurczaka-60g, ziemniaki purre z 
koperkiem-100g, gotowany mini marchew-70g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: galaretka z truskawek-150g, pałki kukurydziane-20g 

  

ŚRODA 05.04.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb -35g z masłem-5g, parówka z szynki-10g, kawa zbożowa na mleku-200g, napar 
z herbaty miętowej-200g, ogórek świeży, sałata-200g  

 OBIAD: zupa pomidorowa z makaronem-235g, duszony filet z indyka-60g, kasza pęczak-100g, 
gotowana  czerwonej kapusty- 80g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: mus owocowo- warzywny-120 , paluchy maślane  z masłem-20g 

  

CZWARTEK 06.04.2023r. 

ŚNIADANIE:rogale-35g z masłem -5g i dżemem owocowym-5g, herbata z cytryną-200g, kakao na 
mleku-200g, biała rzodkiew, jabłko-20g 

OBIAD: zupa z brukselki-235g, kotlety rybne-60g, ziemniaki purre z koperkiem-100g, surówka z 
kapusty pekińskiej-80g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: budyń czekoladowy-150g, jabłko-20g 

  

PIĄTEK 07.04.2023r 

ŚNIADANIE: bułka graham -35g z masłem-5g i paprykarzem rybnym -wyrób własny-10g, płatki 
kukurydziane na mleku-150g kiwi, jabłko- 20g, napar z melisy-200g 

OBIAD: zupa kapuśniak -235g, ryż z sosem truskawkowym -120g, napój z soku -200g 

PODWIECZOREK:  banan-120g 

  

 

 



 

JADŁOSPIS DEKADOWY DIETA  

27.03.2023r. – 07.04.2023r. 
 

 

PONIEDZIAŁEK 27.03.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb bezglutenowy -35g z masłem-5g i konfiturą jagodową(10g), sałata- 5g, świeży 
ogórek-10g, napar z herbaty z cytryną-200g 

OBIAD: zupa -krem kalafiorowa  zieloną pietruszką niezabielana-235g, schab duszony w ziołach-
60g, kasza -100g, gotowana marchew z groszkiem- napój z soku tłoczonego-200g 

PODWIECZOREK: ciastka bezglutenowe (30g), jabłko (20g)    

 

WTOREK 28.03.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb bezglutenowe -35g z masłem-5g i wędliną-10g, biała rzodkiew, ogórek kiszony-
15g, napar z herbaty owocowej-200g 

OBIAD: zupa ogórkowa z ryżem-235g, makaron ryżowy z sosem owocowym-80g,napój z soku-200g 

PODWIECZOREK- pizzerka  z sosem węgierskim i żółtym serem -100g, napar z herbaty-200g, 
ogórek świeży, papryka (20g) 

 

ŚRODA 29.03.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb bezglutenowy-35g z masłem-5g i pastą z makreli-5g lub miodem(5g), ogórek , 
sałata-10g, napar herbaty ziołowej-200g 

OBIAD: zupa rosolnik -235g, klopsy w kapuście i pomidorach-80g, ziemniaki 100g, napój z soku-
200g 

PODWIECZOREK: mus owocowy (100g), ciastko bezglutenowe w czekoladzie-20g 

 

CZWARTEK 30.03.2023 

ŚNIADANIE: chleb bezglutenowy-35g z masłem i pasztetem lub dżemem-5g,  napar z herbaty-200g, 
jabłko,rzodkiewka-30g 

OBIAD: zupa barszcz  czerwony z makaronem bezglutenowym -235g, ryż- 100g , filet z kurczaka w 
sosie potrawkowym- 60g, bukiet warzyw -60g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: babka-200g, herbata owocowo- ziołowa-20g, kiwi- 20g 

 

PIĄTEK 31.03.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb bezglutenowy-35g z masłem-5g i dżemem -10g, napar z melisy-200g 

OBIAD: zupa dyniowa krem z ryżem-235g, filet rybny -60g, ziemniaki-100 ,gotowany szpinak-50g, 
napój z soku -200g 

PODWIECZOREK: biszkopty bezglutenowe-125g, -20g, gruszki-30 

  



 

  

PONIEDZIAŁEK 03.04.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb bezglutenowy-35g z masłem -5g i miodem-5g, kawa zbożowa na mleku-200g, 
napar herbaty z cytryną-200g,   papryka- 10g 

OBIAD: zupa krupnik z kaszą jaglaną-235g, domowe kluseczki z mąki bezglutenowej  z skwarkami 
mięsa-100g, ogórek kiszony-10g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: sok pomarańczowy-125g, bułka bezglutenowa  z masłem-30g               

                                                                                                                    

  WTOREK 04.04.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb bezglutenowy-35g z masłem 5g i sałatką z tuńczyka-5g lub dżemem, kakao na 
mleku-200g, napar z herbaty owocowej-200g, ogórki kiszone-20g 

OBIAD: rosół na mięsach mieszanych z makaronem bezglutenowym-235g, udko-60g, ziemniaki 
purre z koperkiem-100g, gotowany mini marchew-70g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: galaretka z truskawek-150g, pałki kukurydziane-20g 

  

ŚRODA 05.04.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb bezglutenowy-35g z masłem-5g, parówka z szynki-10g, napar z herbaty 
miętowej-200g, ogórek świeży, sałata-200g  

 OBIAD: zupa pomidorowa z makaronem -235g, duszony filet z indyka-60g, kasza pęczak-100g, 
gotowana  czerwonej kapusty- 80g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: mus owocowo- warzywny-120 ,bułka bezglutenowa  z masłem-20g 

  

CZWARTEK 06.04.2023r. 

ŚNIADANIE: chleb bezglutenowy-35g z masłem -5g i dżemem owocowym-5g, herbata z cytryną-
200g, biała rzodkiew, jabłko-20g 

OBIAD: zupa z brukselki-235g, kotlety rybne-60g, ziemniaki purre z koperkiem-100g, surówka z 
kapusty pekińskiej-80g, napój z soku-200g 

PODWIECZOREK: budyń czekoladowy na mleku kokosowym-150g, jabłko-20g 

  

PIĄTEK 07.04.2023r 

ŚNIADANIE: bułka graham -35g z masłem-5g i paprykarzem rybnym-10g, płatki kukurydziane 
na mleku-150g kiwi, jabłko- 20g, napar z melisy-200g 

OBIAD: zupa kapuśniak -235g, ryż z sosem truskawkowym -120g, napój z soku -200g 

PODWIECZOREK:  banan-120       

 
 

  

  

  


