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WYKAZ SKŁADNIKÓW 
ZAWARTYCH W POSIŁKACH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM  

ALERGENÓW 
 



 
Z uwagi na dostępność oraz sezonowość niektórych produktów np. Owoce – II śniadanie dopuszcza się możliwość 
zmiany menu.  
Gramatury wyliczone wg zapotrzebowania na energię dla uczniów las 1-8 oraz przedszkolnej grupy wiekowej:  

 Zupy 250 ml/ os.;  
 Danie główne (skrobia 80 do 120 g/os, mięso/ryba 80 g/os, surówka 90 do 120 g/os.);  
 Dania mączne (naleśniki, pierogi, kluski) do 200 g/ os, sosy do 10 g/ os,  
 Deser 80 g do 200 g/ os.  

Warzywa -minimum dwa razy dziennie, w zależności od pory roku: pomidor, ogórek świeży, kiszony, sałata, 
rzodkiewka, papryka kolorowa itp. 
Między posiłkami dzieci oddziałów przedszkolnych dostają na żądanie wodę niegazowaną. 

                                             ZUPY  

 
 

Gulaszowa 
112 kcal 

Wywar mięsno-warzywny/"marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/ łopatka podsmażona, fasola 
czerwona/fasola czerwona, woda, sól/; czosnek, papryka czerwona /może zawierać śladowe ilości 
selera/; przecier pomidorowy/pomidory 99,5%,sól/;pomidory cale/pomidory całe 60%,sok pomidorowy, 
regulator kwasowości -kwas cytrynowy!, Przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, lubczyk, bazylia, 
oregano, majeranek, pieprz ziołowy /przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty 
pochodne ,także seler i gorczycę! 

Koperkowa 
167 kcal 

Wywar mięsno-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki lub ryż może zawierać 
śladowe ilości glutenu, orzechów i skrobi ziemniaczanej!/ mąka pszenna/zawiera gluten!; 
śmietanka/stabilizatory, karagen,E-339/, duża ilość koperku świeżego; przyprawy: ziele 
angielskie, liść laurowy, pieprz, lubczyk/przyprawy mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczycę! 

Z czerwonej 
soczewicy 
185 kcal 

Wywar mięsno-warzywny/marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, cebula!, czerwona soczewica/może 
zawierać gluten!; przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, lubczyk, majeranek/przyprawy mogą 
zawierać gluten, jaja, soję, mleko i produkty pochodni także seler i gorczycę! 

Selerowa 
60 kcal 

Wywar warzywno-mięsny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki!, Przyprawy: sól, listek laurowy, 
ziele angielskie, słodka papryka, lubczyk / przyprawy mogą zawiera gluten, jaja, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler I gorczycę!; natka pietruszki 

Marchwianka 
23 kcal 

wywar mięsno-warzywny/marchew, pietruszka, seler cebula, ziemniaki,/ Przyprawy: ziele angielskie, liść 
laurowy, pieprz, lubczyk, maje ranek/przyprawy mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko oraz pochodne, 
także seler i gorczycę! 

Z kapusty świeżej  
z ziemniakami 

45 kcal 

Wywar warzywno-mięsny /marchew, pietruszka, seler, cebula, kapusta biała, ziemniaki!; przyprawy: sól, 
pieprz, liść laurowy, lubczyk, słodka papryka, majeranek, kminek /opcjonalnie/; przyprawy mogą 
zawierać gluten, jaja, soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę!; świeży koperek  
i pietruszkę, czosnek. 

Kalafiorowa  
z kaszą manną 

165 kcal 

wywar mięsno-warzywny/marchew, pietruszka, seler ,cebula/; koper św; kalafior świeży lub 
mrożony/mrożony może zawierać selen; śmietanka/stabilizatory karagen, E-339!; przyprawy: liść 
laurowy, ziele angielskie, pieprz, lubczyk/przyprawy mogą zawiera gluten, jaja, soję, mleko oraz produkty 
pochodne, także seler i gorczycę: kasza manna / może zawierać śladowe ilości orzechów/. 

Włoska zupa 
jarzynowa 
 108 kcal 

 

Wywar warzywno-mięsny / marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki!; seler naciowa; kapusta 
włoska; fasolka szparagowa; groszek zielony /mrożone warzywa mogą zawierać seler/;sól; pieprz; 
lubczyk; bazylia /przyprawy mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko oraz pochodne a także seler  
i gorczycę!; przecier pomidorowy - pomidory 99,5%, sól. W okresie wiosenno-letnim ze względu na 
dostępność stosuję się tylko świeże warzywa.  

Brokułowa 
217 kcal 

Wywar warzywno-mięsny/ marchew, pietruszka, seler, por, cebula, ziemniaki 1; Przyprawy: liść laurowy, 
ziele angielskie, lubczyk, bazylia / przyprawy mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko oraz produkty 
pochodne, także seler i gorczycę; brokuł; serek topiony woda, utwardzony tłuszcz roślinny /shea,  
rzepakowy, sojowy, kokosowy, słonecznikowy, palmowy !w proporcjach sery 21%, stabilizator 
E1422, skrobia modyfikowana kukurydziana, sole emulgujące E331,E339,E450,E452; mleko w 
proszku odtłuszczone, serwatka w proszku /z mleka!; sól; aromat; substancje zagęszczające! 
karagen, mączka chleba świętojańskiego/ barwnik, karoteny śmietanka ! stabilizatory, E-339!; 
szczypiorek. W okresie wiosenno-letnim ze względu na dostępność stosuję się tylko świeże 
warzywa. 

Brukselkowa 
65 kcal 

Wywar mięsno- warzywny! marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/ świeża lub mrożona brukselka 
- !mrożona może zawierać seler!, nać pietruszki. Przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, 



lubczyk/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler  
i gorczycę. W okresie wiosenno-letnim ze względu na dostępność stosuję się tylko świeże warzywa.  
 

Gołąbkowa 
365 kcal 

Olej, mięso mielone wieprzowe, warzywa: por, cebula, marchew, pietruszka, seler, kapusta biała; ryż - 
może zawierać gluten i seler, koncentrat pomidorowy - zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie 
występującego sodu; pomidory w soku pomidorowym - obrane pomidory całe /60% ! sok pomidorowy, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; Przyprawy: ziele angielskie, liść taurowy, pieprz, 
lubczyk/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler  
i gorczycę; koper świeży; sól. 

Rybna  
z makaronem 

262 kcal 

Wywar warzywny / marchew, pietruszka, seler, por!; makaron -mąka makaronowa pszenna; koncentrat 
pomidorowy; pomidory w puszce; ryba, sól, pieprz !przyprawy mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko 
oraz pochodne a także seler i gorczycę/, natka pietruszki. 

Serowa 
232 kcal 

Wywar warzywno-mięsny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki, por, koper!, Przyprawy: sól, 
listek taurowy, ziele angielskie, lubczyk/ przyprawy mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko oraz produkty 
pochodne, także seler i gorczycę!; serek topiony / woda, utwardzony tłuszcz roślinny! shea, 
rzepakowy, sojowy, kokosowy, słonecznikowy, palmowy !w proporcjach sery 21%, stabilizator 
E1422, skrobia modyfikowana kukurydziana, sole emulgujące - E331,E339,E450,E452; mleko w 
proszku odtłuszczone, serwatka w proszku !z mleka!; aromat; substancje zagęszczające! karagen, 
mączka chleba świętojańskiego/ barwnik, karoteny; sól. 

Rosół  
z indyka 
350 kcal 

Udo z indyka zamoczyć na około pół godziny w zimnej i osolonej wodzie. W między czasie opalić 
na palniku cebulkę oraz czosnek. Następnie wyjąć mięso z płukanki i wlać nową zimną wodę i 
zagotować. Zmniejszyć ogień i gotować mięso przez 1 1 % godziny. Potem dodać warzywa: 
marchewkę, pietruszkę, selera, pora, natkę, kawałek liścia kapusty włoskiej oraz suszone grzyby. 
Można dodać seler naciowy i koper włoski. Następnie do garnka dodać przyprawy: liść laurowy, 
ziele angielskie, pieprz, sól. Opcjonalnie - sos sojowy jasny oraz oliwa extra yergine. Gotować na 
małym ogniu przez ok. 1 i Y2 godziny. Pod koniec gotowania wyłowić wszystkie warzywa oraz 
mięso. Propozycja podania mięso z rosołu, marchewka, posiekana natka pietruszki lane kluski. 
Lane kluski: jajka roztrzepać widelcem w garnuszku z dodatkiem mąki na gładką masę. Na 
gotujący rosół bądź osoloną wodę wlewać łyżeczką masę tworząc cieniutkie smugi. Po wypłynięciu 
klusek na powierzchnię są już gotowe. Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i 
produkty pochodne, także seler i gorczycę. Sos sojowy - nasiona soi /34% J. woda, mąka pszenna, 
sól. 

Zupa fasolkowa  
z zielonej fasolki 

szparagowej 
122 kcal 

w garnku na oliwie i maśle poddusić pokrojoną w kostkę cebulę. Pora opłukać, obrać i odciąć 

zielone końce. Pozostałą białą i jasnozieloną część pokroić wzdłuż na 4 części, opłukać je  
i pokroić na plasterki. Dodać do garnka z cebulą i razem podsmażyć przez ok. 2 minuty. Pod koniec dodać 
przeciśnięty przez praskę czosnek. Następnie dodać pokrojoną na cienkie plasterki marchew oraz 
pietruszkę. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Dodać do garnka i mieszając podsmażać przez ok.2 
minuty. Wlać wcześniej przygotowany bulion warzywny, doprawić solą i pieprzem, dodać kurkumę  
i zagotować. Gotować przez ok. 15 minut. W połowie gotowania dodać zieloną fasolkę szparagową. 
Odstawić z ognia i dodać posiekany koperek oraz śmietankę. Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, 
soję, mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. W okresie wiosenno-letnim ze względu na 
dostępność stosuję się tylko świeże warzywa. W sezonie zimowym - mrożone. Mrożonki mogą zawierać 
- seler. 

Zupa 
kalafiorowa  

z ryżem 
66 kcal 

Ryż wsypać do garnka, zalać wodą, dodać mięso / indyk, kurczak / i posolić. Zagotować  
a następnie gotować na małym ogniu pod przykryciem przez ok. 40 minut. Wyjąć mięso. Do wywaru 
dodać przyprawy: liść laurowy, pieprz, ziele angielskie, pokrojone w kostkę ziemniaki, startą 
marchewkę i pietruszkę. Włożyć w całości cebulę, w pIastrach selera i posiekanego kalafiora. Całość 
gotować przez ok.20 minut. W połowie czasu dodać do zupy pokrojone mięso zaś na koniec posiekany 
koperek oraz śmietankę. Można posypać szczypiorkiem. Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, 
mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. Ryż biały - może zawierać gluten i seler. W okresie 
wiosenno-letnim ze względu na dostępność stosuję się tylko świeże warzywa. W sezonie zimowym - 
mrożone. Mrożonki mogą zawierać - seler. 

Zupa ogórkowa  
z ryżem na 

indyku 
119 kcal 

Do garnka z wodą włożyć mięso doprawić solą i gotować przez ok. 2 godziny. Następnie dodać 
włoszczyznę: marchewkę pietruszkę, seler I pora, natkę pietruszki, cebulę oraz przyprawy: liść 
laurowy, ziele angielskie. Gotować pod przykryciem przez następne 40 minut. Wyjąć z zupy 
wszystkie warzywa. Marchewkę pokroić i włożyć z powrotem do garnka. Dodać pokrojone w kostkę 
ziemniaki oraz ryż. Gotować do miękkości. Następnie dodać starte ogórki kiszone, doprawić 
pieprzem. Gotować przez kolejne 10 minut. Na koniec dodać wcześniej zahartowaną śmietankę. 
Ogórek kiszony - ogórki, woda, koper, chrzan, gorczyca, substancja konserwująca: E327, E202. Przyprawy 
- mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. Ryż biały - może 
zawierać gluten i seler. 



Zupa rybna  
z łososia  
i dorsza  

z drobnym 
makaronem 

262 kcal 

Oczyścić ryby ze skóry i ości, pokroić w kostkę, doprawić solą i pieprzem, wymieszać  
z oliwą oraz sokiem z cytryny. Marchewkę i pietruszkę obrać  I pokroić w kosteczkę. Pora opłukać 
pokroić wzdłuż na 4 części, następnie w poprzek na plasterki.  W garnku na oliwie zeszklić pokrojoną 
cebulę, następnie dodać pora i mieszając smażyć przez około 2 minuty. Dodać marchewkę i znów 
podsmażyć przez ok. 2 minuty, doprawić solą i pieprzem oraz słodką papryką. Warzywa zalać 
wcześniej przygotowanym bulionem, zagotować i gotować  przez ok. 10-15 minut, do miękkości 
warzyw. W połowie tego czasu dodać makaron. Następnie dodać koncentrat pomidorowy oraz 
obranego i pokrojonego w kostkę pomidora lub z puszki.  Gotować przez ok.2-3 minuty. Dodać ryby 
i zagotować i gotować jeszcze przez ok. 2-3 minuty. Na koniec dodać kolendrę lub natkę pietruszki.  
Makaron - mąka makaronowa pszenna. Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i 
produkty pochodne, także seler i gorczycę. 

Z ciecierzycy  
z ziemniakami, 

soczewicą  
i pomidorami 

185 kcal 

Suchą soczewicę zalać zimną wodą dzień wcześniej. Następnie ugotować z dodatkiem soli w tej 
samej wodzie / ok. 2godziny J. W drugim garnku na oliwie zeszklić cebulkę, dodać drobno 
posiekany czosnek oraz przyprawy: majeranek, kurkuma, kolendra, kumin lub kminek i jeszcze 
chwilę podsmażyć. Wlać wcześniej przygotowany bulion, ugotowaną ciecierzycę wraz z wodą, w 
której się gotowała, dodać pokrojone w kostkę ziemniaki, czerwoną soczewicę, pieprz. Całość 
zagotować, przykryć, I gotować na małym ogniu jeszcze przez ok.  15 minut. Dodać przecier 
pomidorowy i dalej gotować przez ok. 30 minut. Na koniec dodać świeże zioła kolendra, natka lub 
oregano. Ciecierzyca sucha „SANTE" - może zawierać gluten, soję oraz mleko. Soczewica czerwona - 
gluten, orzechy ziemne, inne orzechy, sezam, soja. Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, 
mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. 

Z cukinią  
i kurczakiem 

68 kcal 

Ziemniaki pokroić w kostkę, włożyć do miski, zalać zimną wodą, aby nie ściemniały.  
W garnku roztopić masło z oliwą, dodać pokrojoną cebulę i zeszklić. Następnie dodać pokrojoną w cienkie 
plasterki marchewkę i mieszając smażyć przez ok. 2 minuty. Dodać odcedzone ziemniaki, doprawić solą i 
co chwilę mieszając smażyć przez ok. 5 minut. Potem dodać wcześniej przygotowany bulion warzywny 
i zagotować. Gotować przez ok. 15 minut aż warzywa będą miękkie, wówczas dodać pokrojoną w 
kostkę cukinię i gotować bez przykrycia przez ok. 5 minut. Dodać pokrojoną w kostkę pierś z 
kurczaka i gotować przez ok. 2 minuty na małym ogniu. Zupę zaprawić śmietaną. Na koniec dodać 
posiekany szczypiorek oraz natkę pietruszki lub koperku.  

Z zielonej 
soczewicy  

z makaronem 
185 kcal 

Do garnka wlać oliwę, włożyć pokrojone żeberka lub kości i zacząć podgrzewać.  
W międzyczasie dodać pokrojoną w kostkę cebulę i zeszklić co chwile mieszając. Dodać pokrojoną 
w kostkę marchewkę, wymieszać i razem podsmażać przez ok. 2-3 minuty. Dodać pokrojonego  
w kostkę selera naciowego, przyprawy /kminek, tymianek, majeranek, cząber J. Wlać wcześniej 
przygotowany bulion warzywny i zagotować. Doprawić solą i pieprzem. Dodać suchą soczewicę / 
wcześniej opłukaną / i gotować pod przykryciem przez ok. 25-30 minut aż soczewica będzie miękka. 
Dodać makaron, wymieszać i gotować do miękkości makaronu. Na koniec dodać koncentrat 
pomidorowy, wymieszać i gotować przez ok. 2 minuty. Podawać  z posiekaną natką pietruszki  
i papryczką chili. Makaron - mąka makaronowa pszenna. Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, 
soję, mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. Soczewica zielona - może zawierać gluten, 
orzechy ziemne, inne orzechy, sezam, soja. 
 

  

                                                                                                  OBIADY 
Pieczeń wieprzowa 

197 kcal 
Mięso wieprzowe, przyprawy: sól, pieprz, papryka mielona słodka/przyprawy mogą zawierać 
gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczyce/, olej rzepakowy. 
 

Ryba z pieca 
99 kcal 

Ryba pieczona w piecu konwekcyjnym - ryba świeża, przyprawy: pieprz cytrynowy/może 
zawiera gluten, jaja, soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczyce/sól/chlorek 
sodu min999, substancja wzbogacająca-jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca E-536/; 
koperek świeży, olej rzepakowy rafinowany \100%. 

Ryż z jabłkiem  
i cynamonem 

100 kcal 

Ryż/może zawierać śladowe ilości glutenu, orzechów, skrobi ziemniaczanej!, jabłka, 
cynamon/może zawierać gorczycę, jaja, mleko, soję, zboża zawierające gluten!. 
 

Roladki drobiowe ze 
szpinakiem, serkiem topionym 

159 kcal 

Filet z kurczaka, szpinak mrożony ! produkt może zawierać seler/,serek topiony /maślanka/z 
mleka/,śmietanka/z mleka/,sól, kultury bakterii kwasu mlekowego!, olej rzepakowy 
rafinowany/100%!. 
 

Kasza gryczana  
z sosem pieczarkowym 

 i kurczakiem 
292 kcal 

Kasza gryczana! może zawierać gluten, orzechy włoskie, migdały!; filet z kurczaka, pieczarki, 
olej rzepakowy, woda, przyprawy: sól, pieprz, tymianek /przyprawy mogą zawierać gluten,          



jaja, soję mleko oraz pochodne, także seler i gorczycę!; mąka pszenna, 
śmietanka/stabilizatory, karagen, E-339/. 

Łazanki z kapustą kiszoną  
i grzybami 
129 kcal 

Makaron /mąka makaronowa pszenna 1, kapusta kiszona /kapusta kiszona, marchew, sól/, pieczarki, 
boczek św, cebula, olej, przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie / mogą zawierać gluten, 
jaja, soję mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę / natka pietruszki. 

Makaron z sosem mięsno –
warzywnym 

194 kcal 

Pomidor świeży, pomidor w soku pomidorowym /obrane pomidory całe 160% l sok pomidorowy, 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy /; cebula, mięso wieprzowe, ogórek kiszony I ogórek, woda, 
koper, chrzan, gorczyca, substancja konserwująca: E327, E202/; makaron mąka makaronowa 
pszenna!; przyprawy: pieprz, oregano, papryka słodka, sól /mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko 
oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę J. 

Naleśniki z białym serem 
 i musem owocowym 

118 kcal 

Mąka pszenna / zawiera gluten!, jajka, mleko /zawartość soli wynika z obecności naturalnie 
występującego sodu!, olej rzepakowy, twaróg, świeże lub mrożone truskawki /mrożone mogą 
zawierać seler!. 

Pulpeciki w sosie koperkowym 
240 kcal 

Mięso wieprzowe, jajko, bułka pszenna, sól, pieprz !przyprawy mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko 
oraz pochodne a także seler i gorczycę!, śmietanka !stabilizatory E339,E407,", mąka pszenna, koperek 
świeży. 

Risotto z sosem szpinakowo-
serowym 

 z kurczakiem 
420 kcal 

Filet z kurczaka, cebula, olej rzepakowy, szpinak /mrożony może zawierać seler!, śmietanka 
/stabilizatory E339,E407!, ser mozzarella cheddar/mleko krowie!, czosnek, sól, pieprz, gałka 
muszkatołowa, tymianek. Przyprawy mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko i produkty pochodne, 
także seler i gorczycę; ryż - może zawierać gluten i seler. 

Gulasz warzywny  
z kurczakiem 

54 kcal 

Mięso umyć, pokroić na małe kawałki. Wszystkie warzywa umyć i obrać. Brokuł 
rozdzielić na różyczki, fasolkę pociąć na kawałki, następnie  krótko obgotować we 
wrzącej wodzie. Marchew, cukinie pokroić na plasterki. Pomidory sparzyć i obrać ze 
skórki. Cebulę poszatkować. Kurczaka wraz z cebulą podsmażyć na patelni na oleju 
rzepakowym. Dodać marchew i cukinię, a następnie fasolkę, brokuł i pomidora. Pod 
koniec gotowania dodać szpinak. Przyprawić solą, pieprzem i ziołami /tymianek, 
rozmaryn J. Do gulaszu dodać śmietankę, całość wymieszać. Przyprawy - mogą zawierać 
gluten, jajko, soję, mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. W okresie wiosenno-
letnim ze względu na dostępność stosuję się tylko świeże warzywa. W sezonie zimowym - 
mrożone. Mrożonki mogą zawierać - seler. Pomidory w puszce - obrane całe pomidory 
/60% 1, sok pomidorowy, regulator kwasowości. 

Kaszotto  
z indykiem  

i warzywami 
67 kcal 

Filet z indyka pokroić na małe kawałki, podsmażyć na oleju rzepakowym, następnie dodać 
posiekany czosnek. Przyprawić solą i pieprzem ziołowym. Przygotować warzywa: fasolkę 
umyć, odciąć końce, cukinię umyć i pokroić w kostkę, kalafiora podzielić w różyczki. 
Warzywa krótko obgotować, dodać do mięsa, krótko smażyć na patelni, doprawić 
ziołami prowansalskimi, dodać śmietanę, gotować przez kilka minut. Kaszę ugotować 
według przepisu na opakowaniu. Wymieszać z mięsem i warzywami. Kasza jęczmienna 
pęczak - może zawierać orzech włoski i migdały. Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, 
soję, mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. W okresie wiosenno-letnim ze 
względu na dostępność stosuję się tylko świeże warzywa.  W sezonie zimowym - 
mrożone. Mrożonki mogą zawierać - seler. 

Kotlety mielone  
z indyka 
125 kcal 

Filet indyka zmielić lub zastosować gotowe mięso, bułkę pszenną namoczyć w mleku 
na ok. 15minut, odcisnąć i przełożyć do miski z mięsem. Dodać cebulę - obraną i startą 
na tarce na małych oczkach oraz jajko. Doprawić solą, pieprzem i dokładnie wyrobić 
ręką na dość luźną masę. Nabierać porcję mięsa, uformować w dłoniach, obtoczyć w 
bułce tartej, ponownie poprawić kształt kotleta i kłaść na rozgrzaną patelnię z 
tłuszczem. Smażyć na złoty kolor przez kilka minut z każdej strony.  Bułka tarta - 
zawiera gluten, może zawierać śladowe ilości jaj, nasion sezamu i orzechów. Przyprawy - 
mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. 

Makaron  
z mięsem mielonym  

w sosie pomidorowym 
 z kukurydzą, brokułami  

i ziołami 
225 kcal 

Mięso wieprzowe usmażyć na oleju rzepakowym, doprawić solą i pieprzem. Dodać pomidory 
w puszce oraz koncentrat pomidorowy. Makaron ugotować według przepisu na 
opakowaniu. Brokuły umyć, podzielić na różyczki i ugotować w lekko osolonej wodzie. Do 
mięsa dodać ugotowany brokuł oraz kukurydzę. Doprawić ziołami/tymianek, bazylia/. 
Makaron polać przygotowanym sosem. Makaron mąka makaronowa pszenna. 
Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i produkty pochodne, także seler  
i gorczycę. W okresie wiosenno-letnim ze względu na dostępność stosuję się tylko świeże 
warzywa. W sezonie zimowym - mrożone. Mrożonki mogą zawierać - seler. 

Makaron  
z sosem śmietankowym  

z brokułami  
i kurczakiem 

132 kcal 

Brokuły ugotować. Rozgrzać olej, zeszklić cebulę, dorzucić pokrojonego fileta  
z kurczaka, obsmażyć i podlać śmietanką. Ciągle mieszając, poczekać, aż zgęstnieje. 
Brokuły drobno pokroić lub zetrzeć na tarce i wymieszać z sosem.  Doprawić solą, 
pieprzem, oregano. Makaron polać przygotowanym sosem. Makaron - mąka 



makaronowa pszenna. Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko  
i produkty pochodne, także seler i gorczycę. W okresie wiosenno-letnim ze względu na 
dostępność stosuję się tylko świeże warzywa. W sezonie zimowym - mrożone. Mrożonki 
mogą zawierać - seler 

Pulpeciki  
w sosie pomidorowym 

117 kcal 

Na oliwie zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę, pod koniec dodać starty ząbek czosnku 
oraz łyżkę masła, suszone oregano i paprykę mieloną, wymieszać i chwilę razem 
podsmażyć. Zdjąć z patelni i zmielić razem z mięsem /z indyka, cielęciny lub szynki  
wieprzowej /. Zmielone mięso wraz z podsmażoną cebulą przełożyć do miski dodać bułkę 
tartą, jajko. Doprawić solą, pieprzem i dokładnie wyrobić. Wilgotnymi dłońmi 
uformować nieduże pulpeciki. Rozgrzać natłuszczoną oliwą patelnię i opiec pulpeciki. 
Pod koniec smażenia dodać starty ząbek czosnku i lekko zrumienić. Następnie dodać 
bulionu warzywnego, przykryć pokrywą i gotować przez ok. 5-7 minut od czasu do czasu 
przemieszać. Dodać przecier pomidorowy i zagotować.  Gotować bez przykrycia przez 
ok.10 minut /jeżeli mięso jest z indyka / lub 15 minut /w przypadku  innego mięsa /. Sos 
doprawić solą, pieprzem, cukrem i suszonym oregano. Podawać z makaronem i startym 
serem. Bułka tarta - zawiera gluten, może zawierać śladowe ilości jaj, nasion sezamu i 
orzechów.  Makaron - mąka makaronowa pszenna. Przyprawy - mogą zawierać gluten, 
jajko, soję, mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. 

Gulasz  
z żołądków indyczych  

z warzywami 
220 kcal 

Żołądki z indyka, cebula, marchew, pietruszka, seler; przyprawy- sól, pieprz, papryka mielona 
słodka, przyprawa do mięs 100% naturalna, liść laurowy, ziele angielskie /przyprawy mogą 
zawierać gluten, jajka, soję, mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę/; mąka 
/zawiera gluten/, śmietana /stabilizatory, karagen, E-339/. 

Kotlet wieprzowy/drobiowy 
165 kcal 

Mięso wieprzowe-schab/filet z kurczaka, przyprawy: sól, pieprz /przyprawy mogą zawierać 
gluten, jajka, soję, mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę/; jajka, mąka /zawiera 
gluten/; bułka tarta/zawiera gluten, może zawierać śladowe ilości jaj, nasion sezamu  
i orzechów/;olej rzepakowy. 

              

                                                  SURÓWKI 
 

 
Surówka  

z kapusty kiszonej 
 / kolorowa /  

49 kcal 

Kapustę poszatkować, paprykę i pora drobno pokroić. Do tego dodać kukurydzę, posiekany 
koperek. Doprawić solą i pieprzem oraz polać oliwą. Wszystko razem wymieszać. Przyprawy - 
mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. 

Surówka 
 z kapusty kiszonej  

z czerwoną papryką 
46 kcal 

Drobno pokroić kapustę, dodać startą na dużych oczkach marchewkę i paprykę, cebulkę pokroić  
w drobną kostkę . Dodać oliwę, cukier, sól i pieprz. Wszystko wymieszać. Przyprawy - mogą 
zawierać gluten, jajko, soję, mleko i produkty pochodne, także seler I gorczycę. 
 

Surówka Colesław  
z kalafiora 

21 kcal 

Kalafiora umyć, pokroić na różyczki, osuszyć i zetrzeć na dużych oczkach. Dodać startą marchewkę, 
posolić, wymieszać i na chwilę odstawić. Cebulę posiekać, posolić i dodać do reszty warzyw, 
doprawić pieprzem, dodać majonez, sok z cytryny oraz miód. Wymieszać. Majonez „Winiary" - olej 
rzepakowy, żółtko jaja 6,0%, ocet, musztarda/woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, 
aromat!, cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz/sól wapniowo-disodowa EDTA/, regulator 
kwasowości / kwas cytrynowy/. Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i produkty 
pochodne, także seler i gorczycę. 

Surówka  
z kapusty kiszonej  

z burakiem 
36 kcal 

 

Marchewkę, pietruszkę, buraki zetrzeć, dodać posiekaną kapustę, wymieszać z olejem, solą i cukrem 
do smaku. Można dodać chrzan tarty.  
 

Surówka  
z kapusty kiszonej  

z sosem 
musztardowym 

53 kcal 

Marchewkę, pietruszkę, jabłko zetrzeć na dużych oczkach. Dodać pokrojoną kapustę oraz koperek. 
SOS - musztardę wymieszać z wodą i olejem. Wszystkie składniki wymieszać razem z sosem. 
Doprawić solą i pieprzem. Musztarda „Prymat" - woda, gorczyca biała, ocet spirytusowy, cukier, 
sól, ekstrakt z kurkumy. Produkt może zawierać: jaja, soję, mleko łącznie z laktozą, seler i sezam. 
Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i produkty pochodne, także seler  
i gorczycę. 

Surówka  
z kapusty pekińskiej  

i musztardy 
ziarnistej 
52 kcal 

Kapustę poszatkować, doprawić solą i pieprzem, skropić sokiem z cytryny i oliwą, wymieszać. 
Połączyć miód, musztardę i śmietanę, dodać do surówki i wymieszać. Musztarda „Prymat" - woda, 
gorczyca biała, ocet spirytusowy, cukier, sól, ekstrakt z kurkumy. Produkt może zawierać: jaja, soję, 
mleko łącznie z laktozą, seler i sezam. Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i 
produkty pochodne, także seler i gorczycę.           



Surówka  
z młodej kapusty, 
marchewki, natki 

i szczypiorku  
z sosem 

musztardowym 
48 kcal 

- kapustę poszatkować, dodać startą marchewkę, drobno pokrojoną cebulę, natkę pietruszki oraz 
szczypiorek. SOS - musztarda, sok z cytryny, oliwa, cukier, śmietana, majonez ze sobą połączyć. 
Sos dodać do surówki i wymieszać. Musztarda „Prymat" - woda, gorczyca biała, ocet spirytusowy, 
cukier, sól, ekstrakt z kurkumy. Produkt może zawierać: jaja, soję, mleko łącznie z laktozą, seler  
i sezam. Majonez „Winiary" - olej rzepakowy, żółtko jaja 6,0%, ocet, musztarda/woda, gorczyca, 
ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat/, cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz/sól wapniowo-
disodowa EDTA/. 

Surówka  
z kalarepy  

z rzodkiewką 
57 kcal 

Kalarepa, rzodkiewka, por lub cebula, przyprawy - pieprz /mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko  
i produkty pochodne, a także seler i gorczycę/, sól /chlorek sodu min.99%, substancja wzbogacająca 
- jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca E-536!, jogurt naturalny mleko, kultury bakterii 
jogurtowych/. 

Surówka  
z kalafiora  

z marchewką  
i koperkiem 

68 kcal 

Kalafior świeży, marchew, koperek świeży, jogurt naturalny/mleko, kultury bakterii 
jogurtowych/;przyprawy- sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko oraz 
pochodne, także seler i gorczycę/. 

Surówka z cukinii 
24 kcal 

Cukinia, ogórek świeży, cebula, czosnek, koper świeży, sól /chlorek sodu min substancja 
wzbogacająca-jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca E-536!; pieprz mielony / może zawierać 
gluten, jaja, soję, mleko oraz produkty pochodne, a także seler i gorczycę/; jogurt 
naturalny/mleko, kultury bakterii jogurtowych/. 

Surówka  
z kapusty pekińskiej 

65 kcal 

Kapusta pekińska z ogórkiem świeżym, pomidorem, papryką i kukurydzą z sosem winegret- kapusta 
pekińska, ogórek świeży, papryka świeża, kukurydza, woda, sól; sos-woda, czosnek, olej rzepakowy, 
cytryna, sól, pieprz /przyprawa może zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne,  
a także seler i gorczycę/. 

Surówka  
z kapusty kiszonej  

z marchewką 
 i papryką 

46 kcal 

Kapusta kiszona /kapusta kiszona, sól/, marchew, papryka świeża, cebula, koper świeży, cukier, olej 
rzepakowy, pieprz /przyprawa może zawierać: gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne,  
a także seler i gorczycę/. 

Surówka z kapusty 
pekińskiej  

z marchewką, 
jabłkiem, cebulą  

i ogórkiem kiszonym 
50 kcal 

Kapusta pekińska; jabłko; cebula; ogórek kiszony! ogórek, woda ,koper, chrzan, gorczyca, substancja 
konserwująca E327,E202/; sól, pieprz/ może zawierać gluten, jaja, soję, mleko i produkty pochodne,  
a także seler i gorczycę!, majonez !olej rzepakowy, żółtko jaja6%, ocet, musztarda(woda, gorczyca, ocet, 
sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (sól wapniowo-disodowa EDTA), 
regulator kwasowości - kwas cytrynowy. 

Surówka z młodej 
kapusty z pomidorem 

83 kcal 

Kapusta biała, cebula, marchewka, pomidory, olej lub oliwa z oliwek, koperek świeży, sól i pieprz. 
Przyprawy mogą zawierać gluten, jaja, soję, mleko oraz produkty pochodne, a także seler  
i gorczycę/. 

    

         

PODWIECZORKI 
 

Herbata malinowa 
Posti 
8 kcal 

Owoc maliny 38,5%, hibiskus, owoc jabłka, aromaty, owoc aronii, koncentrat soku malinowego 
1%, regulator kwasowości – kwas cytrynowy. 
 

Herbata koperkowa 
Herbapol 

2 kcal 

Zawiera 100% owocu kopru włoskiego. 
 
 

Herbata owocowa 
Posti 
3 kcal 

Owoc aronii/32%/, kwiat hibiskusa/25%/,owoce bzu czarnego, dzikiej 
róży/12%,/jarzębiny/5,8%/,borówki czernicy/3,6%/,maliny/3,4%, liść jeżyny, aromat naturalny. 
 

Jogurt truskawkowy 
Jogobella 

150g-132 kcal 

Jogurt, owoce-10%/truskawki i sok truskawkowy z koncentratu/, cukier, koncentrat soku  
z buraków czerwonych, aromat, zawiera składniki pochodzące z mleka oraz żywe kultury 
bakterii. Bez syropu glukozowo-fruktozowego. 

Jogurt malinowy 
Jogobella 

150g-129 kcal 

Jogurt, owoce-9%/maliny i sok malinowy z koncentratu/, cukier, koncentrat soku z buraków 
czerwonych, aromat, zawiera składniki pochodzące z mleka oraz żywe kultury bakterii. Bez 
syropu glukozowo-fruktozowego. 

Jogurt truskawka-
poziomka Jogobella 

150g-191 kcal 

Jogurt, owoce-9%/truskawki -7%,sok truskawkowy z koncentratu – 1,8%, poziomki -0,2%/, 
cukier, koncentrat soku z buraków czerwonych, aromat, zawiera składniki pochodzące z mleka 
oraz żywe kultury bakterii. Bez syropu glukozowo-fruktozowego. 

Jogurt jagodowy 
Jogobella 

Jogurt, owoce-6,3% cukier, aromat, zawiera składniki pochodzące z mleka oraz żywe kultury 
bakterii. Bez syropu glukozowo-fruktozowego. 

 

          



150g-135 kcal 

Jogurt do picia 
jagoda-borówka 

290g-192 kcal 

Danone- mleko /41%/, woda, serwatka odtworzona/z mleka/, cukier, jagody -1,4%, skrobia 
modyfikowana, borówka amerykańska – 0,1%, koncentrat soku z marchwi i jagód, żywe kultury 
bakterii jagodowych, naturalny aromat. 

Sok „HORTEX" 
Vitaminka 

92 kcal 

Woda, przeciery: jabłkowy /17%!, bananowy /12% 1, marchwiowy /10% 1; cukier, regulator 
kwasowości - kwas cytrynowy; witaminy: C i E; aromat. 

Pasta rybna 
24 kcal 

Wędzona makrela, ogórek kiszony /woda, koper, chrzan, gorczyca, substancja konserwująca:  
E-327,E-202/, szczypiorek. 

Pasta jajeczna 
21 kcal 

Jaja, szczypior, musztarda /woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, ekstrakt z kurkumy. 
Może zawierać jaja, soję, mleko łącznie z laktozą, seler i sezam!, jogurt naturalny! mleko, kultury 
bakterii jogurtowych/. 

Pasztet 
„Wątrobianka” 

102  kcal 

Podgardle wieprzowe, rosół, tłuszcz wieprzowy, wątroba wieprzowa, mięso z masek 
wieprzowych obgotowanych, E-250 substancja konserwująca, E-621 wzmacniacz smaku, 
glukoza, sól spożywcza niejodowana, cebula suszona, przyprawy naturalne. Produkt może 
zawierać: gluten, laktozę, orzechy, seler, gorczycę oraz sezam. 

Omlet warzywny  
59 kcal 

Jaja, papryka kolorowa, cukinia, marchew, masło, olej, pieprz/może zawierać gluten, jaja, soję, 
mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę!, sól. Pasta brokułowo-rybna - brokuł, 
wędzona makrela, jogurt naturalny /mleko, kultury bakterii jogurtowych/. 

Ciasto pomidorowe 
152 kcal 

Mąka / zawiera gluten/; soda oczyszczana / może zawierać gluten, jaja, ni i produkty 
pochodne oraz seler i gorczycę!; pomidory w puszce /pomidory całe -60%, sok 
pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy!; cynamon /może zawierać gluten, 
jaja, mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczycę!; imbir /może zawierać gluten, jaja, 
mleko i produkty pochodne oraz seler i gorczycę!; sól /chlorek sodu min.99%,substancja 
wzbogacająca jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E-536/;olej; polewa - cukier 
puder /cukier krystaliczny glukoza krystaliczna!; imbir !może zawierać gluten, jaja, mleko 
i produkty pochodne oraz seler i gorczycę!. 

Ciasto szpinakowe 
(Łączka zajączka) 

244 kcal 

Szpinak świeży lub mrożony /mrożony może zawierać seler/, olej rzepakowy, cytryna, jaja, miód, 
mąka pszenna, proszek do pieczenia / regulator kwasowości, substancje spulchniające: węglan 
sodu, mąka pszenna /. Produkt może zawierać jaja, mleko i produkty pochodne. 

Budyń z kaszy 
jaglanej/mannej 

81 kcal 

Mleko, kasza jaglana /może zawierać: gluten, orzechy ziemne, inne orzechy, sezam, soja/ , 
kasza manna /zawiera gluten!, cukier lub miód, masło, banan.  

Brownie  
z burakami / cukinią 

198 kcal 

Mąka /zawiera gluten/, jaja, kakao / może zawierać soję, mleko gluten!; cukier; proszek do 
pieczenia / mąka pszenna, może zawierać jaja, mleko i produkty pochodne /; buraki bądź 
cukinia. 

Koktajl bananowy 
176 kcal 

Maślanka /mleko, żywe kultury bakterii mlekowych!, banan. 

Budyń jaglany 
115 kcal 

Kaszę jaglaną dokładnie opłukać na sicie w ciepłej wodzie, następnie włożyć do garnka i zalać 
mlekiem. Gotować na małym ogniu pod przykryciem do całkowitego wchłonięcia płynu  
i miękkości kaszy, ok. 15 minut. Miękką kaszę włożyć do pojemnika blendera, dodać resztę 
mleka, banana i zmiksować na jednolitą masę. Podawać z owocami. Kasza jaglana- może 
zawierać gluten, orzechy ziemne, inne orzechy, sezam, soja. W sezonie zimowym - mrożone. 
Mrożonki mogą zawierać - seler. W okresie wiosenno-letnim ze względu na dostępność 
stosuję się tylko świeże owoce. 

Budyń z kaszy 
mannej z musem 

owocowym 
66 kcal 

Mleko, kasza manna / zawiera gluten/, mus owocowy. W sezonie wiosenno-letnim – owoce 
świeże,  sezonie zimowym – mrożone owoce / mogą zawierać seler/. 

Ciasto jogurtowe 
301 kcal 

Do miski przełożyć jogurt naturalny. Kubeczek umyć i osuszyć. Do drugiej miski przesiać mąkę 
razem z proszkiem do pieczenia, dodać cukier i cukier waniliowy i dokładnie wymieszać. Do 
miski z jogurtem dodać jajka i olej, wymieszać. Przelać do miski  
z sypkimi składnikami i krótko oraz delikatnie wymieszać na jednolitą masę. Wyłożyć do 
tortownicy i piec ok. 35 minut w temperaturze 180 stopni C lub do suchego patyczka. 
Cukier wanilinowy „Cykoria" - cukier, aromat - etylowanilina. Produkt może zawierać: gluten, 
jaja, mleko i produkty pochodne. Proszek do pieczenia „Cykoria" - regulator kwasowości: 
disosforany, substancja spulchniająca: węglan sodu, mąka pszenna. Produkt może zawierać: jaja, 
mleko i produkty pochodne. 

Ciasto 
marchewkowe 

152  kcal 

Marchew umyć, obrać i zetrzeć na najmniejszych oczkach. Białka oddzielić od żółtek. Ubić 
pianę z białek. Do ubitej piany powoli dodawać żółtka. Do jednolitej masy dodawać powoli 
marchew i olej. Bakalie drobno posiekać. Następnie dodać miód i wszystkie sypkie składniki 



czyli mąkę, proszek do pieczenia i cynamon. Masę wlać do formy 30x11. Piec w nagrzanym 
piekarniku180 stopni C około 1,5 godziny. Posypać delikatnie cukrem pudrem.  
Proszek do pieczenia „Cykoria" - regulator kwasowości: disosforany, substancja spulchniająca: 
węglan sodu, mąka pszenna. Produkt może zawierać: jaja, mleko i produkty pochodne. 
Bakalie / rodzynki, wiórka kokosowe 1- mogą zawierać pszenicę, gluten, soję, sezam, migdały  
i orzechy. Bakalie / orzechy włoskie, nerkowce, laskowy, ziemne, migdały 1- zawierają 
orzechy, orzeszki, migdały oraz mogą zawierać pszenicę, gluten, soję, sezam. 

Drożdżówki  
z serem 
276 kcal 

Ciasto: drożdże, jajka i masło ogrzać w temperaturze pokojowej. Mąkę przesiać. Mleko 
podgrzać, aby było letnie. Zrobić rozczyn z drożdży: pokruszone drożdże mieszać przez 
minutę z łyżką cukru, do rozpuszczenia składników. Dodać 1/3 ilość mleka oraz 2 łyżki mąki, 
dokładnie wymieszać. Przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut do wyrośnięcia. Jajko  
i żółtka zmiksować z resztą mleka. Połączyć z resztą mąki, cukru, rozczynem drożdży oraz 
miękkim masłem. Całość wyrobić, aż składniki się połączą a ciasto będzie gładkie i zacznie 
odchodzić od miski i rąk. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na ok. 60 minut do 
wyrośnięcia. Nadzienie: Twaróg, jajko, cukier puder, cukier waniliowy oraz miękkie masło 
zmiksować na jednolitą masę. Formowanie i pieczenie: Wyrośnięte ciasto wyłożyć na stolnicę 
oprószoną mąką i wygniatać przez chwilę pozbywając się pęcherzy powietrza. Podzielić na 
4 części i z każdej uformować kulkę. Następnie  rozwałkować je na prostokąty ok. 20x25cm. 
Na każdej rozsmarować % ilości nadzienia. Złożyć ciasto  do połowy wzdłuż dłuższego boku, 
nakryć drugą połową ciasta. Każdy pasek ciasta pokroić w poprzek na 6 kawałków, zakręcić 
je i odłożyć na blachę z zachowaniem ok. 3 cm odstępów. Wierzch posmarować  
roztrzepanym jajkiem i odstawić do wyrośnięcia na ok. 20 minut. Piec przez ok. 20 minut  
w temperaturze 180 stopni C. Udekorować lukrem: podgrzać sok z cytryny, odstawić z ognia, 
dodać cukier puder i wymieszać. Cukier wanilinowy „Cykoria" - cukier, aromat - 
etyiowanilina. Produkt może zawierać: gluten, jaja, mleko i produkty pochodne. 

Kisiel domowy 
53 kcal 

Do garnka włożyć owoce / jagoda, wiśnia drylowana itp. 1, zalać 21 12 szklanką wody dodać 
cukier i zagotować. Gotować przez ok. 2 minuty. Mąkę ziemniaczaną rozprowadzić w % 
szklance zimnej wody i dodać do wrzących owoców. Zagotować i wystudzić.  Mąka 
ziemniaczana - zawiera gluten. 

Koktajl dwukolorowy  
z owoców np. 

truskawek 
176 kcal 

Część biała: banan, ananas, sok z cytryny, jogurt naturalny razem zmiksować wlać do szklanki. 
Część czerwona - truskawki, cukier, sok z cytryny wszystko zmiksować. Wlać na białą część 
koktajlu. 

Szarlotka 
189 kcal 

Zagnieść ciasto kruche: mąkę wysypać na stolnicę, dodać pokrojone zimne masło, proszek do 
pieczenia, cukier i cukier waniliowy. Siekać składniki nożem na drobną kruszonkę. Następnie 
dodać jajko i połączyć składniki w jednolite ciasto. Podzielić je na 2 części, zawinąć w folię  
i włożyć do lodówki. Jabłka obrać, pokroić w ćwiartki i wyciąć gniazda nasienne. Jabłka przetopić 
w garnku, dodać cynamon. Jedną połówkę ciasta pokroić w plasterki i wylepić nim spód formy, 
wyłożyć na spód. Drugą część ciasta zetrzeć bezpośrednio na jabłka. Piec przez ok.35-40 minut 
w temperaturze do 180 stopni C. Można posypać cukrem pudrem.  Cukier wanilinowy 
„Cykoria" - cukier, aromat - etylowanilina. Produkt może zawierać: gluten, jaja, mleko i 
produkty pochodne. Proszek do pieczenia „Cykoria" - regulator kwasowości: disosforany, 
substancja spulchniająca: węglan Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i 
produkty pochodne, także seler i gorczycę. sodu, mąka pszenna. Produkt może zawierać: jaja, 
mleko i produkty pochodne. 

Racuchy drożdżowe  
z jabłkami 
294 kcal 

Rozczyn : do większego kubka wlać ciepłe mleko, w kruszyć drożdże, dodać 2 łyżki mąki  
i 1 łyżeczkę cukru. Dokładnie wymieszać i odstawić na ok. 10 minut aż rozczyn urośnie  
 i wypełni cały kubek. CIASTO: mąkę przesiać, dodać sól i wymieszać. Dodać rozczyn, resztę 
ciepłego mleka, jajko oraz cukier i cukier waniliowy. Zagnieść ciasto a następnie dobrze 
wyrobić. Przykryć ściereczką i odstawić na ok. 45 minut do wyrośnięcia. Po tym czasie dodać 
do ciasta obrane i pokrojone w kostkę jabłka. Wymieszać i odstawić ponownie do 
podrośnięcia. SMAŻENIE: na patelni rozgrzać olej i nakładać łyżką moczoną w  zimniej 
wodzie. Smażyć na wolnym ogniu przez 2,5 minuty z każdej strony. Przed podaniem 
oprószyć cukrem pudrem. Cukier wanilinowy „Cykoria" - cukier, aromat - etylowanilina. 
Produkt może zawierać: gluten, jaja, mleko i produkty pochodne. 

Gofry z cukrem 
pudrem/dżemem 

owocowym/musem 
owocowym 

180 kcal 

Mąka  /zawiera  gluten/, cukier, masło/82%tłuszczu/, jajka, mleko/zawartość soli wynika  
z obecności naturalnie występującego sodu/,cukier waniliowy/cukier, aromat-etylowanilina. 
Produkt może zawierać gluten, jaja, mleko i produkty pochodne/, proszek do pieczenia 
/regulator kwasowości, difosforany E-450, substancje spulchniające, węglany sodu E-500, mąka 
pszenna/. Cukier puder – cukier krystaliczny kat.2,95%, glukoza krystaliczna /przeciwzbrylacz 
5% . Dżem truskawkowy – truskawki 40%,cukier,woda,substancja żelująca-pektyny, substancja 
zagęszczająca-guma guar, regulatory kwasowości – kwas cytrynowy i cytryniany sodu, 



przeciwutleniacz – kwas askorbinowy. Mus owocowy- śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, 
truskawki, czarne porzeczki, agrest, aronia, czerwona porzeczka. /Mrożone owoce mogą 
zawierać seler/. 

Ryż na mleku  
z miodem  

i cynamonem 
89 kcal 

Ryż zagotować z mlekiem, gotować aż będzie miękki. Na koniec dodać miód i cynamon. 
Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, mleko i produkty pochodne, także seler  
I gorczycę. Ryż biały - może zawierać gluten i seler. 
 

Wafle ryżowe 
SANICO  

z wiesiołkiem 
 i siemieniem 

lnianym 
35 kcal 

Ryż brązowy 82,4%, kukurydza, siemię Lniane 3%, kasza gryczana nieprażona,  nasiona 
maku, sól, nasiona wiesiołka 0,5%. Produkt bezglutenowy.  
 

Wafle musli SANICO  
z algami morskimi, 

bananem 
 i kokosem 

35 kcal 

Ryż brązowy 87,9%, kukurydza, granulat z algami/ mąka kukurydziana, olej rzepakowy, sól, 
sproszkowane algi morskie 0,03%, barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin/, ziarna 
słonecznika, wiórki kokosowe 1,8%, chipsy bananowe niesłodzone / banany 0,3%, olej 
kokosowy!. Produkt bezglutenowy. Zielone przebarwienia na waflach wynikają z obecności 
w produkcie granulatu z algami. 

Ciasteczko „LUBISIE" 
117 kcal 

Mąka pszenna 23,5%, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, jaja 12,5%, olej rzepakowy, 
stabilizator / glicerol 1, odtłuszczone mleko w proszku 3,8%, pełne mleko w proszku 2,5%, kakao 
w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 1,8%, skrobia pszenna, dekstroza, substancje 
spulchniające / difofosforany, węglany potasu 1, syrop glukozowy, emulgatary /E-472b, E-475, 
lecytyny sojowe 1 sól, naturalny aromat waniliowy, substancja zagęszczająca /guma guar 1 
regulator kwasowości. 

  

                                                ŚNIADANIA 
  
 

Kawa zbożowa  
z mlekiem 

18 kcal 

Kawa zbożowa/cykoria,żyto50%- prażone/;mleko/ zawartość soli wynika z obecności naturalnie 
występującego sodu! 

Omlet warzywny 
59 kcal  

Jaja, papryka kolorowa, cukinia, marchew, masło, olej, pieprz/może zawierać gluten, jaja, soję, 
mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę!, sól 

Serek topiony 
LACTIMA 

34 kcal 

Woda, utwardzony tłuszcz roślinny /shea,  rzepakowy, sojowy, kokosowy, słonecznikowy, 
palmowy Jw proporcjach sery 21%, stabilizator E1422, skrobia modyfikowana 
kukurydziana, sole emulgujące - E331,E339,E450,E452; mleko w proszku odtłuszczone, 
serwatka w proszku /z mleka /; sól; aromat; substancje zagęszczające / karagen, mączka 
chleba świętojańskiego/ barwnik, karoteny. 

Jajecznica na maśle 
ze szczypiorkiem 

74 kcal 

Masło/zawartość 82%tłuszczu/, jajko, szczypiorek, sól. 
 

Pasta brokułowo-
rybna 

43 kcal 

Brokuł, wędzona makrela, jogurt naturalny /mleko, kultury bakterii jogurtowych/. 

Pasta jajeczna 
21 kcal 

Jaja, szczypior, musztarda /woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, ekstrakt z kurkumy. 
Może zawierać jaja, soję, mleko łącznie z laktozą, seler i sezam!, jogurt naturalny !mleko, kultury 
bakterii jogurtowych/. 

Pasta rybna 
24 kcal 

Wędzona makrela, ogórek kiszony /woda, koper, chrzan, gorczyca, substancja konserwująca:  
E-327,E-202/, szczypiorek. 

Sałatka jarzynowa 
  121 kcal 

Ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, cebula, musztarda /woda, gorczyca, ocet spirytusowy, 
cukier, sól, ekstrakt z kurkumy, a także może zawierać jaja, soję, mleko łącznie z laktozą, seler  
i sezam/; majonez /olej rzepakowy, jaja, ocet, musztarda, cukier, sól, przyprawy, 
przeciwutleniacz, regulator kwasowości/, sól, pieprz /może zawierać gorczycę, jaja, mleko, soję 
oraz produktu pochodne a także seler i gorczycę!. 

Sałatka makaronowa  
z szynką 
143 kcal 

Makaron / mąka makaronowa pszenna/, szynka z wędzarni, papryka kolorowa, kukurydza 
/kukurydza, woda, sól/, ogórek kiszony /woda, koper, chrzan, gorczyca i substancje 
konserwujące E327,E202/, majonez /olej, żółtka jaj, ocet, musztarda/woda, gorczyca, ocet, sól, 
cukier, przyprawy, regulator kwasowości!, natka pietruszki. 

Sałatka  
z pomidorów  

46 kcal 

Pomidor, szczypior, jogurt naturalny /mleko, kultury bakterii jogurtowych pieprz! może 

zawierać gorczycę, jaja, soję oraz produkty pochodne a także seler i gorczycę!, sól 
        



Omlet z pieczarkami  
i papryką 

59 kcal 

Na maśle zeszklić cebulkę, dodać pokrojone pieczarki i co chwilę mieszając smażyć, aż 
woda odparuje. Następnie dodać pokrojoną paprykę, doprawić solą i pieprzem i jeszcze 
chwilkę smażyć. Jajka roztrzepać widelcem z dodatkiem mleka, soli i pieprzu, dodać 
podsmażone składniki. Wymieszać. Można dodać np. szynkę czy też starty ser. Masę 
jajeczną z dodatkami wlać na rozgrzaną patelnię, przykryć i podgrzewać aż masa się zetnie. 
Na koniec posypać posiekanym szczypiorkiem.  Przyprawy - mogą zawierać gluten, jajko, soję, 
mleko i produkty pochodne, także seler i gorczycę. 

Jogurt do picia 
truskawka-poziomka 

„Danone” 
290g-191 kcal 

Mleko /41%/, woda, serwatka odtworzona /z mleka/, cukier, skrobia modyfikowana, przecier 
truskawkowy-0,6%, przecier poziomkowy -0,5%, koncentrat soku z marchwi, aromaty, barwnik: 
ekstrakt z papryki, żywe kultury bakterii jogurtowych. 

Sok owocowy 
jabłkowy 100% 
200ml-88 kcal 

Sok jabłkowy 100% z soku jabłkowego. Zawarte w soku cukry są cukrami naturalnie 
występującymi w owocach. 

Płatki owsiane  
na mleku 

16 kcal 

Mleko, płatki owsiane /zawiera gluten oraz może zawierać śladowe ilości jaj, nasion sezamu  
i orzechów/, cukier, sól. 
 

 

 
             SKŁAD ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH STOSOWANYCH W KUCHNI 

 
Ciecierzyca konserwowa 

JAMAR, BONDUELLA 
Cieciorka, woda, sól 

Ciecierzyca sucha „SANTE" Może zawierać gluten, soję oraz mleko. 
Soczewica zielona Może zawierać gluten, orzechy ziemne, inne orzechy, sezam, soja. Sos sojowy Tao Tao— 

nasiona soi /34% 1 woda, mąka pszenna, sól. 
Bakalie  

(rodzynki, wiórki 
kokosowe) 

Mogą zawierać pszenicę, gluten, soję, sezam, migdały i orzechy 

Bakalie  
(orzechy włoskie, 

nerkowce, laskowy, 
ziemne, migdały) 

Zawierają orzechy, i orzeszki, migdały oraz mogą zawierać pszenicę, gluten, soję, sezam 

Dżem malinowy Łowicz Maliny/35%/, cukier, woda, substancja żelująca-pektyny-substancja zagęszczająca – guma 
guar, regulator kwasowości – kwas cytrynowy. 

 
Wędlina żywiecka sucha Mięso wieprzowe,  mięso wołowe, tłuszcz wieprzowy, woda sól, przyprawy naturalne i ich 

aromaty, E-250 substancja konserwująca, E-301 przeciwutleniacz, E-621 oraz E-635 
wzmacniacze smaku hydrolizat białka sojowego. Produkt może zawierać: gluten, laktozę, 
orzechy, seler, gorczycę oraz sezam. 

Wędlina – polędwica 
delikatesowa 

Mięso drobiowe 65%, woda, przyprawy naturalne, sól, E-250 konserwant, przeciwutleniacze 
E-316, E-327,E-326, E-321, stabilizatory E-450,E-452,E-450 substancja zagęszczającaE-407a, 
E-415, E-425, błonnik naturalny, białko sojowe, białko zwierzęce, laktoza,, glukoza, skrobia 
ziemniaczana.  Produkt może zawierać gluten, laktozę, orzechy, seler, gorczycę oraz sezam. 

Krakowska sucha Mięso wieprzowe, mięso wołowe, tłuszcz wieprzowy, woda, sól, przyprawy naturalne i ich 
aromaty, E-250 substancja konserwująca, E=304 przeciwutleniacz, E-62 loraz E-635 
wzmacniacze smaku, hydrolizat białka sojowego. Produkt może zawierać: gluten, laktozę, 
orzechy, seler, gorczycę oraz sezam. 

Polędwica sopocka Mięso wieprzowe z schabu, woda, E-250 substancja konserwująca, E-301 i E-316 
przeciwutleniacze, E-331 i E-575 - regulator kwasowości, E-508 - substancja wspomagająca 
żelowanie, E-450 - stabilizatory, sól, ekstrakty przypraw, dekstroza, hydrolizat białka 
sojowego. Produkt może zawierać: gluten, laktozę, orzechy, seler, gorczycę oraz sezam. 

Serdelki wieprzowe Podwędzane– mięso wieprzowe 78%, tłuszcz wieprzowy, woda, przyprawy, ekstrakty 
przypraw, sól, skrobia ziemniaczana, substancja konserwująca E-250, regulatory kwasowości 
E-331, E-500, przeciwutleniacze E-301, E-315,wzmacniacz smaku E-621, emulgator E-471, 
glukoza, aromat białko sojowe, błonnik pszenny. Produkt może zawierać gluten, laktozę, 
orzechy, seler, gorczycę oraz sezam. 

Twaróg mazurski 
półtłusty 

Mleko, kultury bakterii mlekowych. 
 



 

  

Mrożonki Marchewka mini, bukiet jarzyn /kalafior, brokuł, marchew/, kalafior, brokuł, fasolka 
szparagowa żółta i zielona, mieszanka kompotowa 7-składnikowa owoce leśne /produkty 
mogą zawierać seler/. 

Mrożonki IGIOTEX Fasolka szparagowa, bukiet warzyw, groszek, kalafior, brokuł, szpinak, marchewka mini, 
mieszanka kompotowa - mogą zawierać seler. 

Żur biały ZBYCH Woda /85,4%/, mąka żytnia /14%/, czosnek świeży /0,56%/, liść laurowy /0,02%/, ziele 
angielskie /0,02%/. Przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko i produkty 
pochodne, także seler i gorczycę. 

Przecier pomidorowy Pomidory 99,5%, sól 

 
Koncentrat pomidorowy 

30%,,Włocławek" 
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturaln sodu. Zawartość ekstraktu 30%+-2%. 

Pomidory całe  
w soku pomidorowym 

Obrane pomidory całe / 60%!, sok pomidorowy kwasowości: kwas cytrynowy. 

Boczek wędzony Mięso wieprzowe z boczku, woda, E-250 - substancja konserwująca, E-301 I E-316 
przeciwutleniacze, E-331 I E-575 - regulator kwasowości, E-508 - substancja wspomagająca 
żelowanie, E-450 - stabilizatory, sól, ekstrakty przypraw, dekstroza, hydrolizat białka 
sojowego. Produkt może zawierać: gluten, laktozę, orzechy, seler, gorczycę oraz sezam. 

Olej Mazowiecki Olej rzepakowy rafinowany. Przeznaczony do smażenia, pieczenia  
I sałatek. Oliwa Extra yirgin - oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, uzyskana bezpośrednio 
z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych. Przyprawa do kurczaka „KNORR"- 
sól, papryka(14% )„ czosnek (13%), pieprz cayenne (7,2%), kurkuma(9,8%), 
curry(4%)/kolendra, kumin, kurkuma, pieprz, anyż, cynamon, nasiona kopru włoskiego, 
imbir, korzeń lubczyka, pieprz cayenne, ziele angielskie/, olej słonecznikowy, nasiona 
kozieradki, cynamon, goździki, gałka muszkatołowa. Może zawierać gluten, jaja, soję, seler  
I gorczycę. 

Przyprawa do kuchni 
tradycyjnej „KNORR" 

Czosnek(25%), sól, papryka(13%), kolendra (8,4%), kminek(6,4%), kminek(6,7%), mąka 
ryżowa, cząber(5%), majeranek(4%), rozmaryn, mielona gorczyca(2,8%), olej słonecznikowy. 
Może zawierać gluten, jaja, mleko i seler. 

Przyprawa do mięs 
„KNORR" 

Sól, cukier, cebula(8,6%), pieprz cayenne(6,8%), papryka (2,7%), sok z cytryny w proszku, 
ekstrakt z papryki, kumin(0,3%). Może zawierać gluten, mleko, jaja, gorczycę i seler. 

Kasza manna KROS Kasza manna  z ziarna pszenicy/ zawiera gluten/ oraz może zawierać orzechy włoskie, 
migdały i seler. 

Ser MOZZARELLA 
CHEDDAR „Maestrella 

80% mozzarella francuska (mleko krowie pasteryzowane /kraj pochodzenia Francja!, sól, 
kultury starterowe, podpuszczka mikrobiologiczna, 20% Cheddar (mleko krowie 
pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury starterowe), substancja 
przeciwzbrylająca, skrobia ziemniaczana. 

 

          

 
 

          

 

 

 


