
12.11 DIETA OGÓLNA LEKKOSTRAWNA CUKRZYCA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 
kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

pasztet pieczony 
50g (6,7) 

pasztet pieczony 
50g (6,7) 

pasztet pieczony 
50g (6,7) 

pasztet pieczony 
50g (6,7) 

pasztet pieczony 
50g (6,7) 

pasztet pieczony 
50g (6,7) 

ogórek kiszony 
50g  

ogóek zielony 
50g b.s  

ogórek kiszony 
50g  

ogóek zielony 
50g b.s  

ogóek zielony 
50g b.s  

ogóek zielony 
50g b.s  

II ŚN     
wafle ryżowe 2 
szt.  

sałatka owocowa 
200g płatki 
migdałów 10g  

sałatka owocowa 
200g płatki 
migdałów 10g  

sałatka owocowa 
200g płatki 
migdałów 10g, 
wafle ryżowe 2 
szt 

KCAL 530 530 580 813 813 850 

OBIAD 
barszcz ukraiński 
300ml (2) 

barszcz ukraiński 
300ml (2) 

barszcz ukraiński 
300ml (2) 

barszcz ukraiński 
300ml (2) 

barszcz ukraiński 
300ml (2) 

barszcz ukraiński 
300ml (2) 

  

pierogi z mięsem 
250g(1) 

pierogi z mięsem 
250g(1) 

pierogi z mięsem 
250g(1) 

pierogi z mięsem 
250g(1) 

pierogi z mięsem 
250g(1) 

pierogi z mięsem 
250g(1) 

            

kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml 

POD     
sok pomidorowy 
200 ml  

jogurt naturalny 
1 opak. Suszone 
śliwki 2 szt  

jogurt naturalny 
1 opak. Suszone 
śliwki 2 szt  

jogurt naturalny 
1 opak. Suszone 
śliwki 6 szt  

KCAL 730 730 730 963 963 1000 

KOLACJA herbata 300ml herbata 300ml 
herbata b/c 
300ml 

herbata 300ml herbata 300ml herbata 300ml 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  

      BIAŁKO – 75g BIAŁKO – 75g BIAŁKO – 80g 

      TŁUSZCZ – 55g TŁUSZCZ – 55g TŁUSZCZ – 60g 

      
WĘGLOWODANY 
– 352g 

WĘGLOWODANY 
– 352g 

WĘGLOWODANY 
– 382g 

KCAL 460 460 460 693 693 730 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 

 



13.11 
DIETA 

OGÓLNA 
LEKKOSTRAWNA CUKRZYCA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 

kawa 
zbożowa z 
mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

kawa 
zbożowa z 
mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

  

chleb 
pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

galart z 
warzywami 
50g  

galart z warzywami 
50g  

galart z 
warzywami 
50g  

galart z warzywami 
50g  

galart z warzywami 
50g  

galart z warzywami 
50g  

ogórek 
zielony 50g  

ogórek zielony b.s 
50g  

ogórek 
zielony 50g  

ogórek zielony 50g  ogórek zielony 50g  ogórek zielony 50g  

II ŚN     kefir  kefir + jabłko  kefir + jabłko  kefir jabłko banan 

KCAL  540 540 570 773 773 810 

OBIAD 
zupa 
jarzynowa 
300 ml  

zupa jarzynowa 300 
ml  

zupa 
jarzynowa 
300 ml  

zupa jarzynowa 300 
ml  

zupa jarzynowa 300 
ml  

zupa jarzynowa 300 
ml  

  

gulasz 
wieprzowy   
150g (1,6,7) 

gulasz wieprzowy   
150g (1,6,7) 

gulasz 
wieprzowy   
150g (1,6,7) 

gulasz wieprzowy   
150g (1,6,7) 

gulasz wieprzowy   
150g (1,6,7) 

gulasz wieprzowy   
150g (1,6,7) 

kasza 
jęczmienna 
200 g 

kasza jęczmienna 
200 g 

kasza 
gryczana 
200g  

kasza gryczana 200g  kasza gryczana 200g  kasza gryczana 200g  

buraczki 
gotowane 
100g  

buraczki gotowane 
100g  

buraczki 
gotowane 
100g  

buraczki gotowane 
100g  

buraczki gotowane 
100g  

buraczki gotowane 
100g  

kompot 
250ml 

kompot 250ml 
kompot 
250ml 

kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml 

POD     kefir  

sok marchwiowy 
200 ml, sałatka 
warzywna z 
pestkami dyni 200g  

sok marchwiowy 
200 ml, sałatka 
warzywna z 
pestkami dyni 200g  

sok marchwiowy 
250 ml, sałatka 
warzywna z 
pestkami dyni 250g  

KCAL 760 760 760 993 993 1030 

KOLACJA 
herbata 
300ml 

herbata 300ml 
herbata b/c 
300ml 

herbata 300ml herbata 300ml herbata 300ml 

  

chleb 
pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

ser żółty 50g 
(2)  

twarożek z 
koperkiem 50g (2)  

twarożek z 
koperkiem 
50g (2)  

twarożek z 
koperkiem 50g (2)  

twarożek z 
koperkiem 50g (2)  

twarożek z 
koperkiem 50g (2)  

pomidor 50g  pomidor b.s 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  

        BIAŁKO – 90g BIAŁKO – 90g BIAŁKO – 94g 

        TŁUSZCZ – 65g TŁUSZCZ – 65g TŁUSZCZ – 67g 

        
WĘGLOWODANY – 
292g 

WĘGLOWODANY – 
292g 

WĘGLOWODANY – 
312g 

KCAL 480 470 530 713 703 750 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 

 

 

 



14.11 
DIETA 

OGÓLNA 
LEKKOSTRAWNA CUKRZYCA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 
kawa zbożowa 
z mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

kawa zbożowa 
z mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

szynka 
gotowana 50g 
(6,7)  

szynka gotowana 50g 
(6,7)  

szynka 
gotowana 50g 
(6,7)  

szynka gotowana 
50g (6,7)  

szynka gotowana 
50g (6,7)  

szynka gotowana 
50g (6,7)  

pomidor 50g  pomidor b/s 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  

II ŚN     
sok 
pomidorowy 
200 ml  

sok pomidorowy 
200 ml mus 
jabłkowy  z 
cynamonem 200g  

sok pomidorowy 
200 ml mus 
jabłkowy  z 
cynamonem 200g  

sok pomidorowy 
200 ml mus 
jabłkowy  ryżem 
brązowym i z 
cynamonem 200g  

KCAL 530 530 560 763 763 800 

OBIAD 
zupa 
kalafiorowa 
350 ml  

zupa kalafiorowa 350 
ml  

zupa 
kalafiorowa 
350 ml  

zupa kalafiorowa 
350 ml  

zupa kalafiorowa 
350 ml  

zupa kalafiorowa 
350 ml  

  

kurczak z pieca 
100g  

kurczak z pieca 100g  
kurczak z pieca 
100g  

kurczak z pieca 100g 
*obróbka termiczna 
w piecu 
konwekcyjnym we 
wszystkich 
przypadkach  

kurczak z pieca 100g  kurczak z pieca 100g  

ziemniaki 200g  ziemniaki 200g  ziemniaki 200g  ziemniaki 200g  ziemniaki 200g  ziemniaki 200g  

sos 
pieczeniowy 
50 ml  

sos pieczeniowy 50 
ml  

sos 
pieczeniowy 50 
ml  

sos pieczeniowy 50 
ml  

sos pieczeniowy 50 
ml  

sos pieczeniowy 50 
ml  

surówka z 
kapusty 
pekińskiej 
100g  

surówka z kapusty 
pekińskiej 100g  

surówka z 
kapusty 
pekińskiej 100g  

surówka z kapusty 
pekińskiej 100g  

surówka z kapusty 
pekińskiej 100g  

surówka z kapusty 
pekińskiej 100g  

kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml 

POD     
wafle ryżowe 2 
szt 

budyń waniliowy 
150ml z wiórkami 
kokosa i orzechami 
nerkowca 2 szt  

budyń waniliowy 
150ml z wiórkami 
kokosa i orzechami 
nerkowca 2 szt  

budyń waniliowy 
150ml z wiórkami 
kokosa i orzechami 
nerkowca 6 szt  

KCAL 840 840 870 1073 1073 1110 

KOLACJA herbata 300ml herbata 300ml 
herbata b/c 
300ml 

herbata 300ml herbata 300ml herbata 300ml 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

ser biały (2) 
50g  

ser biały (2) 50g  
ser biały (2) 
50g  

ser biały (2) 50g  ser biały (2) 50g  ser biały (2) 50g  

ogóek zielony 
50g  

ogórek zielony b/s 
50g  

ogóek zielony 
50g  

ogóek zielony 50g  ogóek zielony 50g  ogóek zielony 50g  

      BIAŁKO – 80g BIAŁKO – 80g BIAŁKO – 84g 

      TŁUSZCZ – 70g TŁUSZCZ – 70g TŁUSZCZ – 73g 

      
WĘGLOWODANY – 
352g 

WĘGLOWODANY – 
352g 

WĘGLOWODANY – 
362g 

KCAL 520 510 550 753 743 790 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 

 

 



15.11 DIETA OGÓLNA LEKKOSTRAWNA CUKRZYCA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 
kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

jajko gotowane 
1 szt. (3)  

jajko gotowane 1 szt. 
(3)  

jajko gotowane 
1 szt. (3)  

jajko gotowane 1 szt. 
(3)  

pasta z białek z natką 
100g (3)  

jajko gotowane 1 szt. 
(3)  

sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  

    
jogurt 
naturalmy  

jogurt naturalny 
płatki pełnoziarnite 
20g, rodzynki 10g  

jogurt naturalny 
płatki pełnoziarnite 
20g, rodzynki 10g  

jogurt naturalny 
płatki pełnoziarnite 
30g, rodzynki 20g  

KCAL 515 515 525 748 748 785 

OBIAD 

zupa 
pieczarkowa z 
makaronem 
350 ml  

zupa pieczarkowa z 
makaronem 350 ml  

zupa 
pieczarkowa z 
makaronem 
350 ml  

zupa pieczarkowa z 
makaronem 350 ml  

zupa pieczarkowa z 
makaronem 350 ml  

zupa pieczarkowa z 
makaronem 350 ml  

  

leczo warzywne 
z cukinią i dynią 
250g  

leczo warzywne z 
cukinią i dynią 250g  

leczo warzywne 
z cukinią i dynią 
250g  

leczo warzywne z 
cukinią i dynią 250g  

leczo warzywne z 
cukinią i dynią 250g  

leczo warzywne z 
cukinią i dynią 250g  

ryż 200g  ryż 200g  
ryż brązowy 
200g  

ryż brązowy 200g  ryż brązowy 200g  ryż brązowy 200g  

kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml 

POD     kisiel 200ml  kisiel 200 ml banan kisiel 200 ml banan 
kisiel 200 m l banan 
jabłko 

KCAL 802 802 862 1035 1035 1072 

KOLACJA herbata 250ml herbata 250ml 
herbata b/c 
250ml 

herbata 250ml herbata b/c 250ml herbata 250ml 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

ser żółty 50g 
(2)  

ser żółty 50g (2)  
ser żółty 50g 
(2)  

ser żółty 50g (2)  ser żółty 50g (2)  ser żółty 50g (2)  

sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  

      BIAŁKO – 80g BIAŁKO – 80g BIAŁKO – 84g 

      TŁUSZCZ – 70g TŁUSZCZ – 70g TŁUSZCZ – 75g 

      
WĘGLOWODANY – 
352g 

WĘGLOWODANY – 
352g 

WĘGLOWODANY – 
378g 

KCAL 460 460 480 693 693 730 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 

 

 

 



16.11 
DIETA 

OGÓLNA 
LEKKOSTRAWNA CUKRZYCA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 

kawa 
zbożowa z 
mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa 
zbożowa z 
mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

  

chleb 
pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

szynka 
wieprzowa 
50g (6,7)  

szynka 
wieprzowa 50g 
(6,7)  

szynka 
wieprzowa 
50g (6,7)  

szynka 
wieprzowa 50g 
(6,7)  

szynka 
wieprzowa 50g 
(6,7)  

szynka 
wieprzowa 50g 
(6,7)  

pomidor 50g  pomidor b/s 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  

II ŚN     
marchewka 
słupki 100g  

marchewka 
słupki 100g sok 
jabłkowy 200 ml  

marchewka 
słupki 100g sok 
jabłkowy 200 ml  

marchewka 
słupki 100g 
orzechy 
nerkowca 5 szt  
sok jabłkowy 
200 ml  

KCAL 517 504 560 750 737 787 

OBIAD 
zupa 
brokułowa 
350 ml  

zupa brokułowa 
350 ml  

zupa 
brokułowa 
350 ml  

zupa brokułowa 
350 ml  

zupa brokułowa 
350 ml  

zupa brokułowa 
350 ml  

  

pulpet z pieca 
(6,7) 100g  

pulpet z pieca 
(6,7) 100g  

pulpet z pieca 
(6,7) 100g  

pulpet z pieca 
(6,7) 100g  

pulpet z pieca 
(6,7) 100g  

pulpet z pieca 
(6,7) 100g  

ryż 200g  ryż 200g  
ryż brązowy 
200g  

ryż brązowy 
200g  

ryż brązowy 
200g  

ryż brązowy 
200g  

so 
pomidorowy 
50 m l  

so pomidorowy 
50 m l  

so 
pomidorowy 
50 m l  

so pomidorowy 
50 m l  

so pomidorowy 
50 m l  

so pomidorowy 
50 m l  

marchewka 
gotowana 
100g  

marchewka 
gotowana 100g  

marchewka 
gotowana 
100g  

marchewka 
gotowana 100g  

marchewka 
gotowana 100g  

marchewka 
gotowana 100g  

kompot 
250ml 

kompot 250ml 
kompot 
250ml 

kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml 

POD     
kaszka manna 
na mleku 
200ml  

kaszka manna na 
mleku z sokiem 
200ml  

kaszka manna na 
mleku z sokiem 
200ml  

kaszka manna na 
mleku z sokiem i 
wiórkami kokosa 
250ml  

KCAL 730 730 780 963 963 1000 

KOLACJA 
herbata 
300ml 

herbata 300ml 
herbata b/c 
300ml 

herbata 300ml herbata 300ml herbata 300ml 

  

chleb 
pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

twarożek ze 
szczypiorkiem  
50g (2)  

twarożek ze 
szczypiorkiem  
50g (2)twarożek 
ze szczypiorkiem  
50g (2)  

twarożek ze 
szczypiorkiem  
50g (2)  

twarożek ze 
szczypiorkiem  
50g (2)  

twarożek ze 
szczypiorkiem  
50g (2)  

twarożek ze 
szczypiorkiem  
50g (2)  

ogórek 
zielony 50g  

ogórek zielony 
50g  

ogórek 
zielony 50g  

ogórek zielony 
50g  

ogórek zielony 
50g  

ogórek zielony 
50g  

        BIAŁKO – 85g BIAŁKO – 85g BIAŁKO – 88g 

        TŁUSZCZ – 65g TŁUSZCZ – 65g TŁUSZCZ – 67g 

        
WĘGLOWODANY 
– 362g 

WĘGLOWODANY 
– 362g 

WĘGLOWODANY 
– 382g 

KCAL 480 480 510 713 713 750 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 

 



17.11 
DIETA 

OGÓLNA 
LEKKOSTRAWNA CUKRZYCA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 

kawa 
zbożowa z 
mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa 
zbożowa z 
mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

  

chleb 
pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

parówka 
gotowana 
(6,7) 1 szt 
ketchup 10g  

parówka gotowana 
(6,7) 1 szt ketchup 
10g  

parówka 
gotowana 
(6,7) 1 szt 
ketchup 10g  

szynka gotowana 
(6,7) 

szynka gotowana 
(6,7) 

szynka gotowana 
(6,7) 

pomidor 50g  pomidor b/s  50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  

II ŚN     
jogurt 
naturalny (2) 

jogurt naturalny 
(2), miód porcyjny 
1 opak. Musli 20g  

jogurt naturalny 
(2), miód poircyjny 
1 opak. Musli 20g  

jogurt naturalny 
(2), miód poircyjny 
1 opak. Musli 50g  

KCAL 490 490 525 723 723 760 

OBIAD 
rosół z 
makaronem 
350 ml  

rosół z makaronem 
350 ml  

rosół z 
makaronem 
350 ml  

rosół z makaronem 
350 ml  

rosół z makaronem 
350 ml  

rosół z makaronem 
350 ml  

  

pieczeń 
rzymska 100g  

pieczeń rzymska 
100g  

pieczeń 
rzymska 100g  

pieczeń rzymska 
100g  

pieczeń rzymska 
100g  

pieczeń rzymska 
100g  

ziemniaki 
200g  

ziemniaki 200g  
ziemniaki 
200g  

ziemniaki 200g  ziemniaki 200g  ziemniaki 200g  

sos 
pieczeniowy 
50 ml  

sos pieczeniowy 50 
ml  

sos 
pieczeniowy 
50 ml  

sos pieczeniowy 50 
ml  

sos pieczeniowy 50 
ml  

sos pieczeniowy 50 
ml  

kapusta 
modra 
gotowana 
100g  

kapusta modra 
gotowana 100g  

kapusta 
modra 
gotowana 
100g  

kapusta modra 
gotowana 100g  

kapusta modra 
gotowana 100g  

kapusta modra 
gotowana 100g  

POD     jabłko 
sałatka owocowa 
200g , płatki 
migdałów 10g  

sałatka owocowa 
200g , płatki 
migdałów 10g  

sałatka owocowa 
200g , płatki 
migdałów 30g  

KCAL 740 740 790 973 973 1010 

KOLACJA 
herbata 
300ml 

herbata 300ml 
herbata b/c 
300ml 

herbata 300ml herbata 300ml herbata 300ml 

  

chleb 
pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

szynka 
wieprzowa 
50g (6,7)  

szynka wieprzowa 
50g (6,7)  

szynka 
wieprzowa 
50g (6,7)  

szynka wieprzowa 
50g (6,7)  

szynka wieprzowa 
50g (6,7)  

szynka wieprzowa 
50g (6,7)  

dżem 50g  dżem 50g  
ogórek 
zielony 50g  

dżem 50g  dżem 50g  dżem 50g  

      BIAŁKO – 95g BIAŁKO – 95g BIAŁKO –100g 

      TŁUSZCZ – 65g TŁUSZCZ – 65g TŁUSZCZ – 70g 

      
WĘGLOWODANY – 
298g 

WĘGLOWODANY – 
298g 

WĘGLOWODANY – 
332g 

KCAL 460 450 490 693 683 730 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 

 

 



18.11 PODSTAWOWA  LEKKOSTRAWNA CUKRZYCOWA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 
kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa 
z mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

sałatka a'la 
grecka 100g  

sałatka a'la grecka 
100g  

sałatka a'la 
grecka 100g  

sałatka a'la 
grecka 100g  

sałatka a'la 
grecka 100g  

sałatka a'la 
grecka 100g  

szynka 
drobiowa  25g 
(6,7)  

szynka drobiowa  
25g (6,7)  

szynka 
drobiowa  25g 
(6,7)  

szynka drobiowa  
25g (6,7)  

szynka drobiowa  
25g (6,7)  

szynka drobiowa  
25g (6,7)  

II ŚN     
jogurt 
naturalny  

jogurt naturalny 
dżem 20g musli 
20g 

jogurt naturalny 
dżem 20g musli 
20g 

jogurt naturalny 
dżem 40g musli 
40g  

KCAL 523 513 553 756 746 793 

OBIAD krupnik 350  ml  krupnik 350  ml  
krupnik 350  
ml  

krupnik 350  ml  krupnik 350  ml  krupnik 350  ml  

  

makaron 200g  makaron 200g  
makaron 
razowy 200g  

makaron razowy 
200g  

makaron razowy 
200g  

makaron razowy 
200g  

sos boloński 
200g  

sos boloński 200g  
sos boloński 
200g  

sos boloński 200g  sos boloński 200g  sos boloński 200g  

kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml 

PODWIECZOREK      
jabłko 
pieczone 1 szt 

jabłko pieczone 1 
szt, orzechy 
włoskie 4 szt, sok 
marchwiowy 200 
ml  

jabłko pieczone 1 
szt, orzechy 
włoskie 4 szt, sok 
marchwiowy 200 
ml  

jabłko pieczone 1 
szt, orzechy 
włoskie 8 szt, sok 
marchwiowy 200 
ml  

KCAL 690 690 735 923 923 960 

KOLACJA herbata 300ml herbata 300ml 
herbata b/c 
300ml 

herbata 300ml herbata 300ml herbata 300ml 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

ser żółty 50g 
(2)  

ser biały (2) 50g  
ser biały (2) 
50g  

ser biały (2) 50g  ser biały (2) 50g  ser biały (2) 50g  

ogóek zielony 
50g  

ogóek zielony b/s 
50g  

ogóek zielony 
50g  

ogóek zielony 50g  ogóek zielony 50g  ogóek zielony 50g  

      BIAŁKO – 85g BIAŁKO – 85g BIAŁKO – 90g 

      TŁUSZCZ – 65g TŁUSZCZ – 65g TŁUSZCZ – 70g 

      
WĘGLOWODANY 
– 352g 

WĘGLOWODANY 
– 352g 

WĘGLOWODANY 
– 382g 

KCAL 450 445 490 683 678 720 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 

 

 



19.11 DIETA OGÓLNA LEKKOSTRAWNA CUKRZYCA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 
kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

szynka 
wieprzowa 50g 
(6,7)  

szynka 
wieprzowa 50g 
(6,7)  

szynka 
wieprzowa 50g 
(6,7)  

szynka 
wieprzowa 50g 
(6,7)  

szynka 
wieprzowa 50g 
(6,7)  

szynka 
wieprzowa 50g 
(6,7)  

ogórek kiszony 
50g  

ogóek zielony 50g 
b.s  

ogórek kiszony 
50g  

ogóek zielony 50g 
b.s  

ogóek zielony 50g 
b.s  

ogóek zielony 50g 
b.s  

II ŚN     
wafle ryżowe 2 
szt.  

sok owocowy 
200ml, 
pomarańcz  

sok owocowy 
200ml, 
pomarańcz  

sok owocowy 
200ml, 
pomarańcz, 
banan 

KCAL 530 530 580 763 763 800 

OBIAD 
pomidorowa z 
ryżem 350 ml  

pomidorowa z 
ryżem 350 ml  

pomidorowa z 
ryżem 350 ml  

pomidorowa z 
ryżem 350 ml  

pomidorowa z 
ryżem 350 ml  

pomidorowa z 
ryżem 350 ml  

  

łazanki z kapustą 
i mięsem 
gotowanym 300g  

pulpet gotowany 
100g  

łazanki z kapustą 
i mięsem 
gotowanym 300g  

łazanki z kapustą 
i mięsem 
gotowanym 300g  

łazanki z kapustą 
i mięsem 
gotowanym 300g  

łazanki z kapustą 
i mięsem 
gotowanym 300g  

  

ziemniaki 200g, 
sos koperkowy 
50 ml , mizeria 
100g  

        

kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml 

POD     
sok pomidorowy 
200 ml  

pietruszka 
pieczona na 
miodzie 100g, 
bakalie 30g  

pietruszka 
pieczona na 
miodzie 100g, 
bakalie 30g  

pietruszka 
pieczona na 
miodzie 150g, 
bakalie 50g  

KCAL 730 730 730 963 963 1000 

KOLACJA herbata 300ml herbata 300ml 
herbata b/c 
300ml 

herbata 300ml herbata 300ml herbata 300ml 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

serek 
homogenizowany 
50g (2)   

sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  

      BIAŁKO – 75g BIAŁKO – 75g BIAŁKO – 80g 

      TŁUSZCZ – 55g TŁUSZCZ – 55g TŁUSZCZ – 60g 

      
WĘGLOWODANY 
– 352g 

WĘGLOWODANY 
– 352g 

WĘGLOWODANY 
– 382g 

KCAL 460 460 460 693 693 730 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 

 



20.11 
DIETA 

OGÓLNA 
LEKKOSTRAWNA CUKRZYCA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 

kawa 
zbożowa z 
mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa 
zbożowa z 
mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

  

chleb 
pszenno-
żytni 100g 
(1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g 
(2) 

masło 15g (2) 
masło 15g 
(2) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

szynka 
drobiowa  
50g (6,7)  

szynka drobiowa  
50g (6,7)  

szynka 
drobiowa  
50g (6,7)  

szynka drobiowa  
50g (6,7)  

szynka drobiowa  
50g (6,7)  

szynka drobiowa  
50g (6,7)  

pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  

II ŚN     kefir  
kefir, orzechy 
nerkowca 4 szt, 
słiwki suszone 2 szt  

kefir, orzechy 
nerkowca 4 szt, 
słiwki suszone 2 szt  

kefir, orzechy 
nerkowca 8 szt, 
słiwki suszone 4 szt  

KCAL  540 540 570 773 773 810 

OBIAD 

krem z 
białych 
warzyw 350 
ml  

krem z białych 
warzyw 350 ml  

krem z 
białych 
warzyw 350 
ml  

krem z białych 
warzyw 350 ml  

krem z białych 
warzyw 350 ml  

krem z białych 
warzyw 350 ml  

  

potrawka z 
kurczaka 
150g  

potrawka z kurczaka 
150g  

potrawka z 
kurczaka 
150g  

potrawka z 
kurczaka 150g  

potrawka z 
kurczaka 150g  

potrawka z 
kurczaka 150g  

ryż 200g  ryż 200g  
ryż brązowy 
200g  

ryż brązowy 200g  ryż brązowy 200g  ryż brązowy 200g  

marchew 
gotowana 
100g  

marchew gotowana 
100g  

marchew 
gotowana 
100g  

marchew gotowana 
100g  

marchew gotowana 
100g  

marchew gotowana 
100g  

kompot 
250ml 

kompot 250ml 
kompot 
250ml 

kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml 

POD     jabłko 
budyń waniliowy 
200ml, jabłko  

budyń waniliowy 
200ml, jabłko  

budyń waniliowy 
200ml, jabłko, 
gruszka  

KCAL 760 760 760 993 993 1030 

KOLACJA 
herbata 
300ml 

herbata 300ml 
herbata b/c 
300ml 

herbata 300ml herbata 300ml herbata 300ml 

  

chleb 
pszenno-
żytni 100g 
(1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g 
(2) 

masło 15g (2) 
masło 15g 
(2) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

ser 
kanapkowy 
(2) 50g  

ser kanapkowy (2) 
50g  

ser 
kanapkowy 
(2) 50g  

ser kanapkowy (2) 
50g  

ser kanapkowy (2) 
50g  

ser kanapkowy (2) 
50g  

ogórek 
zielony 50g  

ogórek zielony b/s 
50g  

ogórek 
zielony 50g  

ogórek zielony 50g  ogórek zielony 50g  ogórek zielony 50g  

        BIAŁKO – 90g BIAŁKO – 90g BIAŁKO – 94g 

        TŁUSZCZ – 65g TŁUSZCZ – 65g TŁUSZCZ – 67g 

        
WĘGLOWODANY – 
292g 

WĘGLOWODANY – 
292g 

WĘGLOWODANY – 
312g 

KCAL 480 470 530 713 703 750 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 

 



21.11 DIETA OGÓLNA LEKKOSTRAWNA CUKRZYCA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 
kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml 
(1,2) 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

szynka 
gotowana 50g 
(6,7)  

szynka gotowana 
50g (6,7)  

szynka 
gotowana 50g 
(6,7)  

szynka gotowana 
50g (6,7)  

szynka gotowana 
50g (6,7)  

szynka gotowana 
50g (6,7)  

pomidor 50g  pomidor b/s 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  

II ŚN     
sok pomidorowy 
200 ml  

jogurt naturalny, 
wiórki kokosa 10g, 
pestki dyni 20g  

jogurt naturalny, 
wiórki kokosa 10g, 
pestki dyni 20g  

jogurt naturalny, 
wiórki kokosa 10g, 
pestki dyni 20g, 
banan  

KCAL 530 530 560 763 763 800 

OBIAD 
krem z dynii 350 
m l  

krem z dynii 350 m l  
krem z dynii 350 
m l  

krem z dynii 350 m 
l  

krem z dynii 350 m 
l  

krem z dynii 350 m 
l  

  

sos mięsno 
jarzynowy 
(1,6,7) 200g  

sos mięsno 
jarzynowy (1,6,7) 
200g  

sos mięsno 
jarzynowy 
(1,6,7) 200g  

sos mięsno 
jarzynowy (1,6,7) 
200g  

sos mięsno 
jarzynowy (1,6,7) 
200g  

sos mięsno 
jarzynowy (1,6,7) 
200g  

makaron 200g  makaron 200g  
makaron razowy 
200g  

makaron razowy 
200g  

makaron razowy 
200g  

makaron razowy 
200g  

kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml 

POD     
wafle ryżowe 2 
szt 

sałatka owocowa 
200g, ziarna 
słonecznika 10g  

sałatka owocowa 
200g, ziarna 
słonecznika 10g  

sałatka owocowa 
200g, ziarna 
słonecznika 30g  

KCAL 840 840 870 1073 1073 1110 

KOLACJA herbata 300ml herbata 300ml 
herbata b/c 
300ml 

herbata 300ml herbata 300ml herbata 300ml 

  

chleb pszenno-
żytni 100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

chleb razowy 100g 
(1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

twarożek ze 
szczypiorkiem  
50g (2)  

twarożek ze 
szczypiorkiem  50g 
(2)  

twarożek ze 
szczypiorkiem  
50g (2)  

twarożek ze 
szczypiorkiem  50g 
(2)  

twarożek ze 
szczypiorkiem  50g 
(2)  

twarożek ze 
szczypiorkiem  50g 
(2)  

ogóek zielony 
50g  

ogórek zielony b/s 
50g  

ogóek zielony 
50g  

ogóek zielony 50g  ogóek zielony 50g  ogóek zielony 50g  

      BIAŁKO – 80g BIAŁKO – 80g BIAŁKO – 84g 

      TŁUSZCZ – 70g TŁUSZCZ – 70g TŁUSZCZ – 73g 

      
WĘGLOWODANY – 
352g 

WĘGLOWODANY – 
352g 

WĘGLOWODANY – 
362g 

KCAL 520 510 550 753 743 790 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 



22.11 
DIETA 

OGÓLNA 
LEKKOSTRAWNA CUKRZYCA I TRYMESTR  II/III TRYMESTR LAKTACJA  

ŚNIADANIE 
kawa zbożowa 
z mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

kawa zbożowa 
z mlekiem 
250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

kawa zbożowa z 
mlekiem 250ml (1,2) 

  

chleb 
pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g (1) chleb razowy 100g (1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

jajko 
gotowane 1 
szt. (3)  

jajko gotowane 1 szt. 
(3)  

jajko 
gotowane 1 
szt. (3)  

jajko gotowane 1 szt. 
(3)  

pasta z białek z natką 
100g (3)  

jajko gotowane 1 szt. 
(3)  

pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  pomidor 50g  

    
jogurt 
naturalmy  

sok pomidorowy 
200ml, morela 
suszona 2 szt, jabłko  

sok pomidorowy 
200ml, morela 
suszona 2 szt, jabłko  

sok pomidorowy 
200ml, morela 
suszona 2 szt, jabłko 
2x 

KCAL 515 515 525 748 748 785 

OBIAD 
zupa 
brokułowa 
350 ml  

zupa brokułowa 350 
ml  

zupa 
brokułowa 
350 ml  

zupa brokułowa 350 
ml  

zupa brokułowa 350 
ml  

zupa brokułowa 350 
ml  

  

pierogi z 
serem 250g  

pierogi z serem 250g  
pierogi z 
serem 250g  

pierogi z serem 250g  pierogi z serem 250g  pierogi z serem 250g  

mus  
owocowy 50g  

mus  owocowy 50g    mus  owocowy 50g  mus  owocowy 50g  mus  owocowy 50g  

kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml kompot 250ml 

POD     
kaszka manna 
na mleku 
200ml  

kaszka manna na 
mleku z sokiem 200ml  

kaszka manna na 
mleku z sokiem 200ml  

kaszka manna na 
mleku z sokiem 200ml 
+ płatki migdałów 

KCAL 802 802 862 1035 1035 1072 

KOLACJA 
herbata 
250ml 

herbata 250ml 
herbata b/c 
250ml 

herbata 250ml herbata b/c 250ml herbata 250ml 

  

chleb 
pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 
100g (1) 

chleb pszenno-żytni 
100g (1) 

chleb razowy 100g (1) chleb razowy 100g (1) 

masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) masło 15g (2) 

ser żółty 50g 
(2)  

ser żółty 50g (2)  
ser żółty 50g 
(2)  

ser żółty 50g (2)  ser żółty 50g (2)  ser żółty 50g (2)  

sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  sałata 1 liść  

      BIAŁKO – 80g BIAŁKO – 80g BIAŁKO – 84g 

      TŁUSZCZ – 70g TŁUSZCZ – 70g TŁUSZCZ – 75g 

      
WĘGLOWODANY – 
352g 

WĘGLOWODANY – 
352g 

WĘGLOWODANY – 
378g 

KCAL 460 460 480 693 693 730 

Legenda występujących alergenów: 

1- mąka pszenna, płatki owsiane, kukurydziane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna, makaron, bułka tarta, kawa inka, groszek ptysiowy, grzanki, biszkopty, pieczywo 

białe pszenne, żytnie, bułka pszenna, otręby, ciasta, kisiel, rodzynki 

2 - MLEKO twaróg – ser biały, margaryna, śmietana, maślanka, kefir, kisiel, budyń́, wędlina, 

3 - JAJA jaja, biszkopty, wypieki, ciastka, makaron jajeczny, 

4 - RYBY ryby surowe – mrożone, przetworzone – konserwy rybne: tuńczyk w oleju, makrela w pomidorach i w oleju, łosoś ́ w pomidorach i oleju. 

5- SOJA grzanki 

6- SELER seler jako korzeń́ i łodyga, wędlina 

7- GORCZYCA musztarda, wędlina, produkty mięsne, przyprawa curry,, mieszanki przypraw. 

8 -NASIONA SEZAMU ziarno sezamowe, masło sezamowe, bułki, wypieki, płatki śniadaniowe, desery, rodzynki  

9 -SKORUPIAKI ryby ,owoce morza 

10- ORZECHY krem orzechowy do smarowania pieczywa, bakalie, desery, wypieki, ciasta, wiórki kokosowe,  

11- DWUTLENEK SIARKI owoce suszone – w szczególności te, które muszą zachować́ jasny kolor np. morela,  

12- ŁUBINY BRAK 

13- ORZESZKI ZIEMNE masło arachidowe, bakalie 

14- MIE ̨CZAK 

 


