
Plan posiłków na tydzień 24-28 styczeń

Śniadanie Drugie 
śniadanie

Zupa Drugie Danie Podwieczorek

poniedziałek Kanapka  (pszenno-żytni) masło z 
pasztetem i ogórkiem  65 
g(laktoza, gluten) 170 kcal

owoc Zupa jarzynowa na zasmażce 
( gluten, laktoza, seler)  skład; 

włoszczyzna, przyprawy 
ziołowe, makaron, mąka, masło, 

woda 300 ml , 140 kcal

mięso z udka kurczaka z pieca 
w sosie curry, ryż ,warzywa 
skład; udko z kurczaka, ryż, 

cukinia, papryka, cebula, 
śmietana, marchewka, 

kukurydza, olej . 240 g. 280 kcal

Drożdżówka  z dżemem 
(gluten, laktoza, )skład; mąka, 
drożdże, woda, sól, dżem, 
cukier 160 kcal 120 g   

wtorek Płatki na mleku (laktoza, 
gluten)mleko, płatki , 200 ml 150 

kcal 

owoc Bulion  z makaronem (laktoza, 
gluten, seler) skład; 

włoszczyzna, przyprawy 
ziołowe,  makaron, woda. 300 

ml, 170 kcal

 Schab w cieście 
naleśnikowym, ziemniaki, 
marchewka tarta, (gluten, 

laktoza) skład ; schab,  panierka, 
olej, ziemniaki, marchewka, sól, 

przyprawy  240 g 268 kcal

 ciasto zebra (gluten, laktoza,) 
skład; kakao, mąka, jajka, 
cukier, olej, sól. 210 kcal. 80 g 

środa Chleb (pszenno-żytni) z szynką  i 
sałatą ( gluten, laktoza) 120 g  245 

KCAL,  

owoc Pomidorowa z ryżem ( seler, 
laktoza, gluten) skład ; 

pomidory, cebula, włoszczyzna, 
woda, mleko, cukier, sól, 

przyprawy, ryż  300 ml   410 
kcal

Makaron z serem (laktoza, 
gluten) makaron ser biały 200g 

190 kcal

 marchewka do chrupania 
100g, 27 kcal

czwartek Kanapka  (pszenna)  pasta 
jajeczna i szczypiorek  65 
g(laktoza, gluten) 170 kcal

owoc Krem z groszku z grzankami 
( gluten, laktoza, seler) gluten, 

seler)skład; włoszczyzna, 
przyprawy ziołowe, groszek, 

woda 300 ml , 120 kcal

 Klopsiki , kasza wiejska, 
surówka (gluten) ; łopatka 

wieprzowa,  kasza, mąka, jajka, 
bułka olej, zioła , warzywa na 

surówkę.  250g. 350 kcal

Jogurt naturalny z granolą 
(laktoza) jogurt typu grecki, 
cukier, granola 170 g  250 kcal

piątek Kanapka  (pszenno/żytnie) do 
samodzielnego składania, masło, 

warzywa,  kiełbasa drobiowa 
120(gluten, laktoza ) 150 -180 kcal

owoc Barszcz czerwony z 
ziemniakami(gluten, 

seler)skład; włoszczyzna, 
przyprawy ziołowe, buraki, 

ziemniaki, woda 300 ml , 155 
kcal

Krokiet z kapustą i soczewicą ( 
gluten, jajko,)mąka, jajko, woda, 

olej, kapusta, soczewica, 
przyprawy 200 g, 230 kcal

Budyń owocowy
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Plan posiłków na tydzień 24-28 styczeń

Śniadanie Drugie 
śniadanie

Zupa Drugie Danie Podwieczorek

poniedziałek Kanapka  bezglutenowa masło z 
pasztetem i ogórkiem  65 g 

(laktoza) 170 kcal

owoc Zupa jarzynowa bezglutenowa 
(laktoza, seler)  skład; 

włoszczyzna, przyprawy 
ziołowe, makaron bezglutenowy,  
masło, woda 300 ml , 140 kcal

mięso z udka kurczaka z pieca 
w sosie curry, ryż ,warzywa 
skład; udko z kurczaka, ryż, 

cukinia, papryka, cebula, 
śmietana, marchewka, 

kukurydza, olej . 240 g. 280 kcal

Drożdżówka bezglutenowa  z 
dżemem (laktoza) skład; mąka 
bezglutenowa, drożdże, woda, 
sól, ser, cukier 160 kcal 120 g   

wtorek Płatki bezglutenowe na mleku 
(laktoza) mleko, płatki , 200 ml 150 

kcal 

owoc Bulion  z makaronem 
bezglutenowy (laktoza, seler) 
skład; włoszczyzna, przyprawy 

ziołowe,  makaron 
bezglutenowy, woda. 300 ml, 

170 kcal

 Schab w cieście 
naleśnikowym, 

bezglutenowym,  ziemniaki, 
marchewka tarta, ( laktoza) 
skład ; schab,  panierka, olej, 
ziemniaki, marchewka, sól, 
przyprawy  240 g 268 kcal

 ciasto bezglutenowe zebra 
(laktoza,) skład; kakao, mąka 
bezglutenowa, jajka, cukier, 
olej, sól. 210 kcal. 80 g. 

środa Chleb bezglutenowy z szynką  i 
sałatą (laktoza) 120 g  245 KCAL,  

owoc Pomidorowa z ryżem ( seler, 
laktoza) skład ; pomidory, 

cebula, włoszczyzna, woda, 
mleko, cukier, sól, przyprawy, 

ryż  300 ml   410 kcal

Makaron bezglutenowy z 
serem (laktoza) makaron ser 

biały 200g 190 kcal

 marchewka do chrupania 
100g, 27 kcal

czwartek Chleb bezglutenowy z pastą 
jajeczną (laktoza) 120 g  245 

KCAL,  

owoc Krem z groszku z grzankami 
bezglutenowymi ( laktoza, 
seler) skład; włoszczyzna, 

przyprawy ziołowe, groszek, 
grzanki, woda 300 ml , 120 kcal

 Klopsiki , kasza bezgluten 
owa, surówka; łopatka 

wieprzowa,  kasza 
bezglutenowa, mąka 

bezglutenowa, jajka, bułka olej, 
zioła , warzywa na surówkę.  

250g. 350 kcal

Jogurt naturalny z granolą 
bezglutenową (laktoza) jogurt 
typu grecki, cukier, granola 
bezglutenowa 170 g  250 kcal

piątek Kanapka bezglutenowa do 
samodzielnego składania, masło, 

warzywa,  kiełbasa drobiowa 
120g (laktoza ) 150 -180 kcal

owoc Barszcz czerwony z 
ziemniakami ( seler) skład; 

włoszczyzna, przyprawy 
ziołowe, buraki, ziemniaki, woda 

300 ml , 155 kcal

Krokiet z mąki bezglutenowej z 
kapustą i soczewicą ( jajko) 
mąka bezglutenowa , jajko, 

woda, olej, kapusta, soczewica, 
przyprawy 200 g, 230 kcal

Budyń jaglany 
owocowy
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Plan posiłków na tydzień 24-28 styczeń

Śniadanie Drugie 
śniadanie

Zupa Drugie Danie Podwieczorek

poniedziałek Kanapka z masłem  z szynką 
vegańską i ogórkiem  65 g 

(laktoza, gluten) 170 kcal

owoc Zupa jarzynowa (gluten, 
laktoza, seler)  skład; 

włoszczyzna, przyprawy 
ziołowe, makaron bezjajeczny,  
masło, woda 300 ml , 140 kcal

Falafele  z pieca w sosie curry, 
ryż ,warzywa skład; ciecierzyca, 

cebula, czosnek, natka, ryż, 
cukinia, papryka, cebula, 
śmietana, marchewka, 

kukurydza, olej . 240 g. 280 kcal

Drożdżówka bezjajeczna z 
dżemem (gluten, laktoza) skład; 
mąka, drożdże, woda, sól, 
dżem, cukier 160 kcal 120 g   

wtorek Płatki na mleku (laktoza) mleko, 
płatki , 200 ml 150 kcal 

owoc Bulion  z makaronem 
bezjajecznym (gluten, laktoza, 

seler) skład; włoszczyzna, 
przyprawy ziołowe,  makaron 

bezjajeczny, woda. 300 ml, 170 
kcal

 Kotlet vegański w cieście bez 
jajek  ziemniaki, marchewka 
tarta, ( gluten, laktoza) skład ; 

soczewica, panierka, olej, 
ziemniaki, marchewka, sól, 
przyprawy  240 g 268 kcal

 ciasto bezjajeczne zebra 
(gluten, laktoza,) skład; 
kakao, mąka, cukier, olej, sól. 
210 kcal. 80 g. 

środa Chleb z pastą roślinną i sałatą 
( gluten, laktoza) 120 g  245 KCAL,  

owoc Pomidorowa z ryżem ( seler, 
laktoza, gluten) skład ; 

pomidory, cebula, włoszczyzna, 
woda, mleko, cukier, sól, 

przyprawy, ryż  300 ml   410 
kcal

Makaron bezjajeczny z serem 
(laktoza, gluten) makaron 

bezjajeczny, ser biały 200g 190 
kcal

 marchewka do chrupania 
100g, 27 kcal

czwartek Chleb z serem żółtym i 
pomidorem (gluten, laktoza) 120 g  

245 KCAL,  

owoc Krem z groszku z grzankami 
(gluten, laktoza, seler) skład; 

włoszczyzna, przyprawy 
ziołowe, groszek, grzanki, woda 

300 ml , 120 kcal

 Klopsiki roślinne, kasza 
wiejska, surówka; ciecierzyca, 

ziemniaki, cebula, czosnek  
kasza , mąka, bułka olej, zioła , 

warzywa na surówkę.  250g. 350 
kcal

Jogurt naturalny z granolą  
(gluten, laktoza) jogurt typu 
grecki, cukier, granola 
bezglutenowa 170 g  250 kcal

piątek Kanapka do samodzielnego 
składania, masło, warzywa,  

kiełbasa vegańska 120g (gluten, 
laktoza ) 150 -180 kcal

owoc Barszcz czerwony z 
ziemniakami ( seler) skład; 

włoszczyzna, przyprawy 
ziołowe, buraki, ziemniaki, woda 

300 ml , 155 kcal

Krokiet bezjajeczny z kapustą i 
soczewicą ( gluten) mąka, 

woda, olej, kapusta, soczewica, 
przyprawy 200 g, 230 kcal

Budyń jaglany 
owocowy
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