
 Catering Zielona Kuchnia Michał Wieczerzycki                                      Jadłospis – Wrzesień 2021 
83-050 Kolbudy   

Ul. Wybickiego 33                                                    Obiady, podwieczorki 

Tel. 784 175 111         

Gramatury: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml, jajecznica 50g, twarożek 50g, parówka 40g, herbata 200 ml; obiad: zupa 200ml, II danie: mięso 70g, dodatek skrobiowy 120-150g, surówka 70g, kompot 200ml; podwieczorek: owoc 100-150g, 
legumina/budyń/kaszka 150g, ciasto 70g, bułeczka 40g. 

Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Pieczywo używamy różnego rodzaju, naprzemiennie: chleb oliwski pszenno - żytni, żytni, pełnoziarnisty pszenno-żytni, fitness, graham pszenny, razowy ze słonecznikiem pszenny. 
Warzywa do śniadań: pomidor, ogórek świeży, sałata, rzodkiewka, szczypior, kiełki rzodkiewki, pora, papryka, roszponka, ogórek kiszony. 
Owoc / warzywo– podwieczorek: jabłko, gruszka, banan, mandarynka, pomarańcz, kaki, marchew, kalarepa 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka (drobny makaron, trybowany kurczak, itp.) 

 

DATA OBIAD zupa OBIAD II danie PODWIECZOREK 

01.09 
Środa 

 Gołąbki po parysku w sosie pomidorowym 
(kapusta, mięso wieprzowe, ryż, zioła przy-
prawy, pomidory) ziemniaki puree z masłem 

woda z cytryną i miętą 200ml 

I: Kisiel z owoców (wiśnia, truskawka, 
czarna porzeczka, miód naturalny, skro-
bia ziemniaczana) – 170g 

 

02.09 
Czwar-
tek 

Zupa pomidorowa ryżem (mięso z 
kurczaka, marchew, seler, pie-

truszka, por, pomidory, zioła, przy-
prawy) 

Gulasz wieprzowy (mięso wieprzowe, cebula, 
papryka, ogórek kiszony, mąka pszenna, 

zioła, przyprawy), kasza gryczana; surówka z 
buraczków (buraki, olej rzepakowy, zioła, 
przyprawy), kompot wieloowocowy 200 ml 

 

03.09 
Piątek 

 Filet z ryby w cieście naleśnikowym (ryba, 
jaja, mąka pszenna, zioła, przyprawy, olej 
rzepakowy), ziemniaki puree z masłem i ko-
prem, surówka z kiszonej kapusty (kapusta ki-

szona, marchewka, kukurydza, papryka, olej 
rzepakowy, zioła, przyprawy),  kompot wieloo-
wocowy 200ml 

I: Ciasto biszkoptowe z truskawkami  
(mąka, jaja, mleko, skrobia ziemnia-
czana, cukier, truskawki, proszek do pie-
czenia) 
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Gramatury: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml, jajecznica 50g, twarożek 50g, parówka 40g, herbata 200 ml; obiad: zupa 200ml, II danie: mięso 70g, dodatek skrobiowy 120-150g, surówka 70g, kompot 200ml; podwieczorek: owoc 100-150g, 
legumina/budyń/kaszka 150g, ciasto 70g, bułeczka 40g. 

Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Pieczywo używamy różnego rodzaju, naprzemiennie: chleb oliwski pszenno - żytni, żytni, pełnoziarnisty pszenno-żytni, fitness, graham pszenny, razowy ze słonecznikiem pszenny. 
Warzywa do śniadań: pomidor, ogórek świeży, sałata, rzodkiewka, szczypior, kiełki rzodkiewki, pora, papryka, roszponka, ogórek kiszony. 
Owoc / warzywo– podwieczorek: jabłko, gruszka, banan, mandarynka, pomarańcz, kaki, marchew, kalarepa 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka (drobny makaron, trybowany kurczak, itp.) 

 
 

DATA OBIAD zupa OBIAD II danie PODWIECZOREK 

06.09 
Ponie-
działek 

 Kotlecik z indyka mielony Z PIECA (mięso in-
dyka, jaja, zioła przyprawy, bułka tarta), ziem-

niaki puree z masłem i koprem, zielona fasolka 
szparagowa na parze, woda z cytryną i miętą 
200 ml 

I: Galaretka z owoców (wiśnia, tru-
skawka, czarna porzeczka, miód 

naturalny, żelatyna) – 170g 

 

07.09 
Wtorek 

Zupa buraczkowa (udka z kurczaka, 
marchew, seler, pietruszka, por, bu-
raki, ziemniaki, śmietana, zioła, przy-
prawy) 

Makaron z truskawkami i jogurtem natural-
nym, kompot wieloowocowy 200ml 

I: Jabłko 

08.09 
Środa 

 Kotlet z piersi kurczaka panierowany (mięso z 
kurczaka, jajo, mleko, bułka tarta, przyprawy), 
ziemniaki puree z masłem i koprem,  surówka z 
marchewki z porem (marchew, por, majonez 

(olej rzepakowy, jajo, gorczyca), zioła, przy-
prawy) , kompot wieloowocowy 200ml 

I: Koktajl brzoskwiniowy na jogur-
cie naturalnym 150g 

 

09.09 
Czwartek 

Rosół z makaronem (wywar z mięsa 
drobiowego, marchew, seler, pie-
truszka, por, cebula, zioła, przy-

prawy), makaron (pszenica durum) 

Pierogi leniwe (twaróg, mleko, jaja, mąka 
pszenna, cukier waniliowy, ziemniaki), śmie-
tana kwaśna, woda z cytryną i miętą 200ml 

I: Jabłko 

10.09 
Piątek 

 Kotlecik z ryby (ryba, jaja, bułka pszenna, ce-
bula, zioła, przyprawy, olej rzepakowy), ziem-
niaki puree z masłem i koprem; surówka cole-
sław (kapusta, cebula, marchewka, jogurt natu-

ralny, majonez (olej rzepakowy, jajo, gor-
czyca)), kompot wieloowocowy 200 ml  

I: Ciasto jogurtowe -  (jogurt grecki, 
mąka pszenna, olej słonecznikowy, 
cukier, jaja, cytryny, soda oczysz-
czona) 
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Gramatury: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml, jajecznica 50g, twarożek 50g, parówka 40g, herbata 200 ml; obiad: zupa 200ml, II danie: mięso 70g, dodatek skrobiowy 120-150g, surówka 70g, kompot 200ml; podwieczorek: owoc 100-150g, 
legumina/budyń/kaszka 150g, ciasto 70g, bułeczka 40g. 

Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Pieczywo używamy różnego rodzaju, naprzemiennie: chleb oliwski pszenno - żytni, żytni, pełnoziarnisty pszenno-żytni, fitness, graham pszenny, razowy ze słonecznikiem pszenny. 
Warzywa do śniadań: pomidor, ogórek świeży, sałata, rzodkiewka, szczypior, kiełki rzodkiewki, pora, papryka, roszponka, ogórek kiszony. 
Owoc / warzywo– podwieczorek: jabłko, gruszka, banan, mandarynka, pomarańcz, kaki, marchew, kalarepa 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka (drobny makaron, trybowany kurczak, itp.) 

 

DATA OBIAD zupa OBIAD II danie PODWIECZOREK 

13.09 
Ponie-
działek 

 Spaghetti bolońskie z serem mozzarella (ma-
karon z pszenicy durum, mięso wieprzowe, 
koncentrat pomidorowy, marchew, seler, pie-

truszka, por, cebula, zioła, przyprawy, ser 
mozzarella), woda z cytryną i miętą  200ml 

I: Jogurt grecki 130g z musem tru-
skawkowym 20g  

 

14.09 
Wtorek 

Zupa pomidorowa ryżem (mięso z kur-
czaka, marchew, seler, pietruszka, 
por, pomidory, zioła, przyprawy) 

Kotlet jajeczny (jaja, bułka pszenna, cebula, 
zioła, przyprawy), ziemniaki z wody z koprem, 
marchewka z groszkiem (marchew, groszek, 
masło, mąka pszenna, zioła, przyprawy), 

kompot wieloowocowy 200ml 

 

15.09 
Środa 

 Pierogi z mięsem i cebulą na maśle (mąka 
pszenna, mięso wieprzowe, mięso drobiowe, 
mięso wołowe, seler, marchew, pietruszka, 
bułeczka pszenna (mąka pszenna, drożdże), 

jaja, zioła, przyprawy) cebula, masło, woda z 
cytryną i miętą 200 ml 

I: Kasza manna na mleku 150g z mu-
sem z czarnej porzeczki 20g 

 

16.09 
Czwartek 

Botwinka na mięsie drobiowym z jajem 
i śmietaną (udka z kurczaka, mar-
chew, seler, pietruszka, botwina, jajo, 

śmietana słodka, koper, przyprawy) 

Ryż paraboliczny z prażonymi jabłkami i 
śmietaną, kompot wieloowocowy 200ml 

I: Jabłko 

17.09 
Piątek 

 Filet z ryby po parysku (ryba, przyprawy, cy-
tryna, mąka pszenna, jaja), ziemniaki z wody 

z koprem, mizeria (ogórek, śmietana kwa-
śna, zioła, przyprawy),  kompot wieloowo-
cowy 200ml 

I: Sernik tradycyjny (jmąka pszenna,  
jaja, twaróg, śmietana margaryna, 

cukier,  budyń walniliowy) 
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Gramatury: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml, jajecznica 50g, twarożek 50g, parówka 40g, herbata 200 ml; obiad: zupa 200ml, II danie: mięso 70g, dodatek skrobiowy 120-150g, surówka 70g, kompot 200ml; podwieczorek: owoc 100-150g, 
legumina/budyń/kaszka 150g, ciasto 70g, bułeczka 40g. 

Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Pieczywo używamy różnego rodzaju, naprzemiennie: chleb oliwski pszenno - żytni, żytni, pełnoziarnisty pszenno-żytni, fitness, graham pszenny, razowy ze słonecznikiem pszenny. 
Warzywa do śniadań: pomidor, ogórek świeży, sałata, rzodkiewka, szczypior, kiełki rzodkiewki, pora, papryka, roszponka, ogórek kiszony. 
Owoc / warzywo– podwieczorek: jabłko, gruszka, banan, mandarynka, pomarańcz, kaki, marchew, kalarepa 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka (drobny makaron, trybowany kurczak, itp.) 

 

DATA OBIAD zupa OBIAD II danie PODWIECZOREK 

20.09 
Ponie-
działek 

 Pulpecik z indyka (mięso z indyka, jaja, bułka 
pszenna, zioła przyprawy) w sosie pomidorowym),  
ryż brązowy,  marchewka zasmażana,  woda z cy-

tryną i miętą 200ml 

I: Jogurt grecki  130g z musem tru-
skawkowym  20g 

 

21.09 
Wtorek 

Zupa jarzynowa (cebula duszona 
na maśle,  marchew, seler, pie-
truszka, por, kalafior, brokuł, 
brukselka, kapusta,  ziemniaki, 

zioła, przyprawy) 

Pierogi z twarogiem (twaróg, mleko, jaja, mąka 
pszenna, cukier waniliowy), śmietana kwaśna, 
kompot wieloowocowy 200ml 

I. Jabłko 

22.09 
Środa 

 Kotlecik mielony – smażony (mięso wieprzowe, 
mięso drobiowe, jaja, cebula, bułka tarta, zioła 

przyprawy) ziemniaki puree z masłem i koprem su-
rówka z kapusty i kukurydzy (kapusta, kukurydza, 
majonez (olej rzepakowy, jajo, gorczyca), zioła, 

przyprawy),  kompot wieloowocowy 200ml 

I: Budyń czekoladowy (mleko, skrobia 
kukurydziana, skrobia ziemniaczana, 

kakao) 150g z musem wiśniowym 20g 

 

23.09 
Czwartek 

Zupa pomidorowa z drobnym 
makaronem i śmietaną (mięso z 
kurczaka, marchew, seler, pie-
truszka, por, pomidory, zioła, 

przyprawy,  makaron z pszenicy 
durum) 

Kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ananasem i 
warzywami (mięso z kurczaka, marchew, seler, 
pietruszka, por, cebula, pomidory, ananas, zioła 
przyprawy), ryż paraboliczny, woda z cytryną i 

miętą 200ml 

 

24.09 
Piątek 

 Kotlecik z ryby (ryba, jaja, bułka pszenna, cebula, 
zioła, przyprawy, olej rzepakowy), ziemniaki puree 
z masłem i koprem; surówka colesław (kapusta, 

cebula, marchewka, jogurt naturalny, majonez 
(olej rzepakowy, jajo, gorczyca)), kompot wieloo-
wocowy 200 ml  

I: Ciasto marchewkowe (marchew, 
mąka pszenna, jaja, olej rzepakowy, 
cukier, cynamon, soda oczyszczona) 
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Gramatury: śniadania: kanapki 100g, zupa mleczna 200ml, jajecznica 50g, twarożek 50g, parówka 40g, herbata 200 ml; obiad: zupa 200ml, II danie: mięso 70g, dodatek skrobiowy 120-150g, surówka 70g, kompot 200ml; podwieczorek: owoc 100-150g, 
legumina/budyń/kaszka 150g, ciasto 70g, bułeczka 40g. 

Kaloryczność (średnia tygodniowa): śniadanie 345 kcal, zupa 125 kcal, II danie 399 kcal, podwieczorek 301 kcal, razem 1169 kcal 
Pieczywo używamy różnego rodzaju, naprzemiennie: chleb oliwski pszenno - żytni, żytni, pełnoziarnisty pszenno-żytni, fitness, graham pszenny, razowy ze słonecznikiem pszenny. 
Warzywa do śniadań: pomidor, ogórek świeży, sałata, rzodkiewka, szczypior, kiełki rzodkiewki, pora, papryka, roszponka, ogórek kiszony. 
Owoc / warzywo– podwieczorek: jabłko, gruszka, banan, mandarynka, pomarańcz, kaki, marchew, kalarepa 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu z racji na dostępność produktów. 
Placówki  opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku żłobkowym otrzymują posiłki w wersji przystosowanej do wieku dziecka (drobny makaron, trybowany kurczak, itp.) 

 

DATA OBIAD zupa OBIAD II danie PODWIECZOREK 

27.09 
Poniedziałek 

 Spaghetti bolońskie z serem mozzarella (ma-
karon z pszenicy durum, mięso wieprzowe, 

koncentrat pomidorowy, marchew, seler, pie-
truszka, por, cebula, zioła, przyprawy, ser moz-
zarella), woda z cytryną i miętą  200ml 

I: Ryż na mleku 150g z musem malino-
wym 20g 

 

28.09 
Wtorek 

Zupa kartoflanka z ciecierzycą 
(wędzonka, marchew, seler, 

pietruszka, por, ziemniaki, cie-
cierzyca, cebula, zioła, przy-
prawy) 

 

Naleśnik (mąka pszenna, mleko, jaja, olej rze-
pakowy) z serkiem waniliowym, brzoskwi-

niami i śmietaną,  kompot wieloowocowy 200 
ml   

I: Jabłko 

29.09 
Środa 

 Kurczak w sosie śmietanowo-cebulowym 
(mięso z kurczaka, cebula, śmietana słodka, 

zioła, przyprawy),   ziemniaki z wody z koprem, 
surówka porowa (kapusta, por, majonez (olej 
rzepakowy, jajo, gorczyca), przyprawy), kom-

pot wieloowocowy 200 ml 

I: Koktajl wiśniowy na jogurcie natural-
nym 150g 

 

30.09 
Czwartek 

Barszcz ukraiński z drobną fa-
solką (udka z kurczaka, mar-

chew, seler, pietruszka, por, 
buraki, drobna fasolka, pomi-
dory, ziemniaki, zioła, przy-

prawy) 

Racuchy z jabłkiem (mąka pszenna, mleko, 
jaja, jabłka, drożdże, sól, cukier waniliowy, olej 

rzepakowy) 

I: Jabłko 


