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DZIEŃ     ŚNIADANIE                                                                          
20-25% energii

II ŚNIADANIE                          
10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Barszcz czerwony z ziemniakami (seler)(250 ml)

Zapiekanka makaronowa z warzywami pod 
pierzynką beszamelową (gluten pszenny, 

jaja)(250g) 

Herbata pomarańczowa (200ml) Napój wiśniowy  (200 ml)

Krem z kalafiora (seler)(250 ml)

Paluszki rybne (pszenica, jaja)(60g)  ziemniaki z 
koperkiem(130g) surówka z kiszonej kapusty z 

marchewką i jabłkiem (60g)

Herbata z cytryną (200ml) Kompot truskawkowy (200ml)

Zupa fasolowa z ziemniakami (seler)(250 ml)

Filet drobiowy panierowany w sosie koperkowym 
(pszenica, jaja)(60g) kasza orkiszowa (orkisz)(130g)  

marchewka baby z sezamem(sezam)(60g)

Herbata z syropem z agawy (200ml)    Woda źródlana z owocami  (200 ml)

Krupnik jęczmienny z ziemniakami (jęczmień, 
seler)(250 ml)

Pampuchy z sosem pieczarkowym (pszenica, 
jaja)(190g) surówka z pieczonych buraczków (60g) Mandarynka 1 szt.

Kakao na mleku roślinnym (200g) Kompot jabłkowo-gruszkowy (200 ml) 
Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011                                                          

Wszystkie produkty mięsne i  drobiowe przygotowywane są w piecu konwekcyjnym.
Do każdej zupy dodawana jest zielenina : natka pietruszki i koperek.

Ziarna dyni i słonecznika mogą zawierać śladowe ilości orzechów i sezamu.

           „SmaczneGo „ Elżbieta Witczak ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław tel. 574 568 538

Winogrona ok. 80g 

                      DIETA BEZ NABIAŁU  DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ   
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Pieczywo pszenne (pszenica)(50g) z 
masłem roślinnym(5g) kiełbasa krakowska 
(20g) ogórek kiszony(20g) szczypiorek (5g)

Jabłko 1 szt.
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Jogurt roślinny z 
musem owocowym 

(150g) 

Gruszka ok. 80g 
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Pieczywo mieszane (pszenica, żyto, orkisz, 
owies)(50g) z masłem roślinnym ( 5g) 

twarożek roślinny bazyliowy (20g) 
pomidor (20g) konfitura owocowa - wyrób 

własny (10g)
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 Pieczywo razowe (pszenica, żyto)(50g)   
ser żółty bez deka mleka (20g) pomidor 

(20g)  rzodkiewka (10g) masło roślinne(5g) 
dżem (10g)

Legumina z bakaliami 
na mleku 

roślinnym(pszenica, 
orzechy)(150g)

C
Z

W
   

   
   

   
   

   

Zupa budyniowa z makaronem literki 
(pszenica, jaja)(200ml) pasta mięsna(20g) 

papryka (20g) ogórek(10g) szczypiorek (5g) 
masło roślinne (5g) pieczywo 

wieloziarniste i pszenne (pszenica, żyto, 
orkisz)(50g)

Kanapki z masłem 
roślinnym i z jajkiem 
(pszenica, jaja)( 60g) 

słupki warzywne 
(30g)

Sernik na zimno z 
owocami i z galaretką - 

wyrób własny (60g)


