
15.sty	 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)	

środa	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	razowy	100g	
(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g		

II	ŚN	 		 		 kefir		

jogurt	owocowy	1	
opak.	Platki	
kukurydziane	50g,	
rodzynki	10g	

jogurt	owocowy	1	
opak.	Platki	
kukurydziane	50g,	
rodzynki	10g	

jogurt	owocowy	1	
opak.	Platki	
kukurydziane	50g,	
rodzynki	10g,	
banan	

KCAL		 540	 540	 570	 880	 880	 945	

OBIAD	
zupa	pomidorowa	
z	makaronem	350	
ml		

zupa	pomidorowa	
z	makaronem	350	
ml		

zupa	pomidorowa	
z	makaronem	350	
ml		

zupa	pomidorowa	
z	makaronem	350	
ml		

zupa	pomidorowa	
z	makaronem	350	
ml		

zupa	pomidorowa	
z	makaronem	350	
ml		

		

roladki	drobiowe	
nadziewane	
szpinakiem	100g		

roladki	drobiowe	
nadziewane	
szpinakiem	100g		

roladki	drobiowe	
nadziewane	
szpinakiem	100g		

roladki	drobiowe	
nadziewane	
szpinakiem	100g		

roladki	drobiowe	
nadziewane	
szpinakiem	100g		

roladki	drobiowe	
nadziewane	
szpinakiem	100g		

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

sos	pietruszkowy	
100g		

sos	pietruszkowy	
100g		

sos	pietruszkowy	
100g		

sos	pietruszkowy	
100g		

sos	pietruszkowy	
100g		

sos	pietruszkowy	
100g		

surówka	colesław	
100g		

Marchew	
gotowana	100g		

surówka	colesław	
100g		

surówka	colesław	
100g		

surówka	colesław	
100g		

surówka	colesław	
100g		

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

POD	 		 		 jabłko	

budyń	waniliowy	
200ml,	syrop	
malinowy	20	ml,	
jablko		

budyń	waniliowy	
200ml,	syrop	
malinowy	20	ml,	
jablko		

budyń	waniliowy	
200ml,	syrop	
malinowy	20	ml,	
jablko,	
mandarynka		

KCAL	 760	 760	 760	 1100	 1100	 1165	

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	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

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

twarożek	ze	
szczypiorkiem		30g	
(2)		

twarożek	naturany		
30g	(2)		

twarożek	ze	
szczypiorkiem		30g	
(2)		

serek	grani	1	szt.		 serek	grani	1	szt.		 serek	grani	1	szt.		

szynka	drobiowa	
30g		

szynka	drobiowa	
30g		

szynka	drobiowa	
30g		

szynka	drobiowa	
30g		

szynka	drobiowa	
30g		

szynka	drobiowa	
30g		

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	 580	 580	 530	 580	 580	 580	

 
 
 



16.sty	 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)	

czwartek	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	razowy	100g	
(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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	b/s	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g		

II	ŚN	 		 		 sok	marchewkowy	
200	ml	

sok	marchewkowy	
200	ml,	warzywa	
pieczone	(cukinia,	
papryka,	
pietruszka,	
marchewka)	100g	

sok	marchewkowy	
200	ml,	warzywa	
pieczone	(cukinia,	
papryka,	
pietruszka,	
marchewka)	100g	

sok	marchewkowy	
200	ml,	warzywa	
pieczone	(cukinia,	
papryka,	
pietruszka,	
marchewka)	170g	

KCAL	 530	 530	 560	 870	 870	 935	

OBIAD	 krupnik	350	ml		 krupnik	350	ml		 krupnik	350	ml		 krupnik	350	ml		 krupnik	350	ml		 krupnik	350	ml		

		

sos	boloński	z	
groszkiem	200g		

sos	boloński	bez	
groszku	200g		

sos	boloński	z	
groszkiem	200g		

sos	boloński	z	
groszkiem	200g		

sos	boloński	z	
groszkiem	200g		

sos	boloński	z	
groszkiem	200g		

makaron	spaghetti	
razowy	200g		

makaron	spaghetti	
razowy	200g		

makaron	spaghetti	
razowy	200g		

makaron	spaghetti	
razowy	200g		

makaron	spaghetti	
razowy	200g		

makaron	spaghetti	
razowy	200g		

		 		 		 		 		 mini	marchewka	
100g		

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

POD	 		 		 wafle	ryżowe	2	szt	
smoothie	owocowe	
na	bazie	kaszy	
jaglanej	200	ml		

smoothie	owocowe	
na	bazie	kaszy	
jaglanej	200	ml		

smoothie	owocowe	
na	bazie	kaszy	
jaglanej	200	ml	+	
nasiona	
slonecznika	
luskane	60g	

KCAL	 840	 840	 870	 1180	 1180	 1245	

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	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

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

ser	biały	połtłusty	
30g		

ser	biały	połtłusty	
30g		

ser	biały	połtłusty	
30g		

ser	biały	połtłusty	
30g		

ser	biały	połtłusty	
30g		

ser	biały	połtłusty	
30g		

szynka	wp	30g		 szynka	wp	30g		 szynka	wp	30g		 szynka	wp	30g		 szynka	wp	30g		 szynka	wp	30g		

ogóek	zielony	50g		 ogórek	zielony	b/s	
50g		 ogóek	zielony	50g		 ogóek	zielony	50g		 ogóek	zielony	50g		 ogóek	zielony	70g		

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

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

		 		 		 WĘGLOWODANY	–	
352g	

WĘGLOWODANY	–	
352g	

WĘGLOWODANY	–	
362g	

KCAL	 520	 510	 550	 520	 510	 550	

 
 
 
 
 
 



17.sty	 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)	

piątek	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	razowy	100g	
(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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)	/	sos	
jogurtowo	ziołowy	
20	ml		

jajko	gotowane	1	
szt.	(3)	/	sos	
jogurtowo	ziołowy	
20	ml		

jajko	gotowane	1	
szt.	(3)	/	sos	
jogurtowo	ziołowy	
20	ml		

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

sos	jogurtowo	
ziołowy	20	ml		

sos	jogurtowo	
ziołowy	20	ml		

sos	jogurtowo	
ziołowy	20	ml		 sałata	1	liść		 sałata	1	liść		 sałata	1	liść		

		 		 owsianka	200g	
owsianka	z	
suszonymi	
owocami	200/50g	

owsianka	z	
suszonymi	
owocami	200/50g	

owsianka	z	
suszonymi	
owocami	
200/100g	

KCAL	 515	 515	 525	 855	 855	 920	

OBIAD	
barszcz	zcerowny	
z	warzywami	350	
ml		

barszcz	zcerowny	
z	warzywami	350	
ml		

barszcz	zcerowny	
z	warzywami	350	
ml		

barszcz	zcerowny	
z	warzywami	350	
ml		

barszcz	zcerowny	
z	warzywami	350	
ml		

barszcz	zcerowny	
z	warzywami	350	
ml		

		

ryba	z	pieca	z	
natką	pietruszki	i	
ziołami	100g		

ryba	z	pieca	z	
natką	pietruszki	i	
ziołami	100g		

ryba	z	pieca	z	
natką	pietruszki	i	
ziołami	100g		

ryba	z	pieca	z	
natką	pietruszki	i	
ziołami	100g		

ryba	z	pieca	z	
natką	pietruszki	i	
ziołami	100g		

ryba	z	pieca	z	
natką	pietruszki	i	
ziołami	100g		

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

sos	koperkowy	50	
ml		

sos	koperkowy	50	
ml		

sos	koperkowy	50	
ml		

sos	koperkowy	50	
ml		

sos	koperkowy	50	
ml		

sos	koperkowy	50	
ml		

szpinak	gotowany	
z	czosnkiem	100g		

szpinak	gotowany	
100g		

szpinak	gotowany	
z	czosnkiem	100g		

szpinak	gotowany	
z	czosnkiem	100g		

szpinak	gotowany	
z	czosnkiem	100g		

szpinak	gotowany	
z	czosnkiem	100g		

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

POD	 		 		 pomarancz		
pomarancz,	banan,	
mieszanka	
orzechów	30g		

pomarancz,	banan,	
mieszanka	
orzechów	30g		

pomarancz,	banan,	
mieszanka	
orzechów	60g		

KCAL	 802	 802	 862	 1142	 1142	 1207	

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	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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		 ogórek	zielony	50g		 ogórek	zielony	50g		 ogórek	zielony	50g		

		 		 		 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	 560	 560	 560	 560	 560	 560	

 
 
 
 
 



18.sty	 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)	

sobota	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	razowy	100g	
(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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	+	humus	50g	
sok	jabłkowy	200	
ml		

marchewka	słupki	
100g	+	humus	50g	
sok	jabłkowy	200	
ml		

marchewka	słupki	
100g	+	humus	
100g	sok	jabłkowy	
200	ml		

KCAL	 517	 504	 560	 857	 857	 922	

OBIAD	 krem	z	brokuła	z	
grzankami	350	ml	

krem	z	brokuła	z	
grzankami	350	ml	

krem	z	brokuła	z	
grzankami	350	ml	

krem	z	brokuła	z	
grzankami	350	ml	

krem	z	brokuła	z	
grzankami	350	ml	

krem	z	brokuła	z	
grzankami	350	ml	

		

pulpet	wieprzowy	
z	pieca	100g		

pulpet	wieprzowy	
z	pieca	100g		

pulpet	wieprzowy	
z	pieca	100g		

pulpet	wieprzowy	
z	pieca	100g		

pulpet	wieprzowy	
z	pieca	100g		

pulpet	wieprzowy	
z	pieca	100g		

kassza	gryczana	
200g		

kassza	gryczana	
200g		

kassza	gryczana	
200g		

kassza	gryczana	
200g		

kassza	gryczana	
200g		

kassza	gryczana	
200g		

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

surówka	z	kapusty	
kiszonej	100g		

Marchew	
gotowana	100g		

surówka	z	kapusty	
kiszonej	100g		

surówka	z	kapusty	
kiszonej	100g		

surówka	z	kapusty	
kiszonej	100g		

surówka	z	kapusty	
kiszonej	100g		

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

POD	 		 		 kiwi	 kiwi,	kefir		 kiwi,	kefir		 kiwi,	kefir,	orzechy	
nerkowca	30g		

KCAL	 830	 830	 880	 1170	 1170	 1235	

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	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

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

pasztet	pieczony	
50g		

pasztet	pieczony	
50g		

pasztet	pieczony	
50g		

pasztet	pieczony	
80g		

pasztet	pieczony	
80g		

pasztet	pieczony	
80g		

ogórek	kiszony	
50g		

Ogórek	zielony	b/s	
50g	

ogórek	kiszony	
50g		

sałatka	z	ogórka	
kiszonego	pomidor	
i	cebulki	100g		

sałatka	z	ogórka	
kiszonego	pomidor	
i	cebulki	100g		

sałatka	z	ogórka	
kiszonego	pomidor	
i	cebulki	100g		

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

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

		 		 		 		 WĘGLOWODANY	–	
362g	

WĘGLOWODANY	–	
362g	

WĘGLOWODANY	–	
382g	

KCAL	 480	 480	 510	 480	 480	 510	

 
 
 
 
 
 
 



19.sty	 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)	

niedziela	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	razowy	100g	
(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

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

k.	delikatesowa	2	
szt.	+	musztarda	
10g	

k.	delikatesowa	2	
szt.	+	ketchup	10g	

k.	delikatesowa	2	
szt.	+	musztarda	
10g	

k.	delikatesowa	2	
szt.	+	musztarda	
10g	

k.	delikatesowa	2	
szt.	+	musztarda	
10g	

k.	delikatesowa	2	
szt.	+	musztarda	
10g	

pomidor	50g		 pomidor	b/s		50g		 pomidor	50g		 mix	sałat	z	oliwą	
100g	

mix	sałat	z	oliwą	
100g	

mix	sałat	z	oliwą	
100g	

II	ŚN	 		 		 jogurt	naturalny	
(2)	+	musli		

jogurt	naturalny	
(2),	miód	poircyjny	
1	opak.	Z	musli	

jogurt	naturalny	
(2),	miód	poircyjny	
1	opak.	Z	musli	

jogurt	naturalny	
(2),	miód	poircyjny	
1	opak.	Z	Musli	i	
banan			

KCAL	 610	 610	 760	 950	 950	 1015	

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	lekko	
pietruszkowy	50	
ml		

sos	lekko	
pietruszkowy	50	
ml		

sos	lekko	
pietruszkowy	50	
ml		

sos	lekko	
pietruszkowy	50	
ml		

sos	lekko	
pietruszkowy	50	
ml		

sos	lekko	
pietruszkowy	50	
ml		

kapusta	modra	
gotowana	100g		

marchew	
gotowana	100g		

kapusta	modra	
gotowana	100g		

kapusta	modra	
gotowana	100g		

kapusta	modra	
gotowana	100g		

kapusta	modra	
gotowana	100g		

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

POD	 		 		 jabłko	 koktajl	bananowy	
200ml	

koktajl	bananowy	
200ml	

koktajl	bananowy	
200ml,	maliny	lub	
truskawki		50g		

KCAL	 821	 821	 850	 1161	 1161	 1226	

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	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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)		

		 		 		 papryka	
konserwowa	30g		

papryka	
konserwowa	30g		

papryka	
konserwowa	30g		

dżem	50g		 dżem	50g		 ogórek	zielony	50g		 ogórek	konserwowy	30g		
ogórek	
konserwowy	30g		

ogórek	
konserwowy	30g		

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

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

		 		 		 WĘGLOWODANY	–	
298g	

WĘGLOWODANY	–	
298g	

WĘGLOWODANY	–	
332g	

KCAL	 510	 510	 490	 510	 510	 510	

 
 
 
 
 
 



20.sty	 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)	

poniedziałek	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	razowy	100g	
(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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		
50g	(6,7)		

szynka	drobiowa		
50g	(6,7)		

szynka	drobiowa		
50g	(6,7)		

II	ŚN	 		 		 jogurt	naturalny		

jogurt	naturalny	,	
platki	
kukurydziane,	
powidla		

jogurt	naturalny	,	
platki	
kukurydziane,	
powidla		

jogurt	naturalny	
platki	kukurydzine,	
powidła,	jablko		

KCAL	 523	 513	 553	 863	 853	 928	

OBIAD	 zupa	jarzynowa	
350	ml	

zupa	jarzynowa	
350	ml	

zupa	jarzynowa	
350	ml	

zupa	jarzynowa	
350	ml	

zupa	jarzynowa	
350	ml	

zupa	jarzynowa	
350	ml	

		

gulasz	drobiowy	z	
warywami	200g		

gulasz	drobiowy	z	
warywami	200g		

gulasz	drobiowy	z	
warywami	200g		

gulasz	drobiowy	z	
warywami	200g		

gulasz	drobiowy	z	
warywami	200g		

gulasz	drobiowy	z	
warywami	200g		

kasza	jaglana	200g		 kasza	jaglana	200g		 kasza	jaglana	200g		 kasza	jaglana	250g		 kasza	jaglana	250g		 kasza	jaglana	250g		

kalafior	100g		 marchew	100g		 kalafior	100g		 kalafior	100g		 kalafior	100g		 kalafior	100g		

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

PODWIECZOREK		 		 		 mandarynka		

mandarynka	
orzechy	włoskie	4	
szt,	sok	
marchwiowy	200	
ml		

mandarynka	
orzechy	włoskie	4	
szt,	sok	
marchwiowy	200	
ml		

mandarynka	2	
sztuki	garsc	
mieszanki	
orzechow,	sok	
marchwiowy	200	
ml		

KCAL	 710	 710	 760	 1050	 1050	 1115	

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	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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	+	
miód	1	opak	

ser	biały	(2)	50g	+	
miód	1	opak	

ser	biały	(2)	50g	+	
miód	1	opak	

ogóek	zielony	50g		 ogóek	zielony	b/s	
50g		 ogóek	zielony	50g		 ogórek	zielony	

50g/	sałata		
ogórek	zielony	
50g/	sałata		

ogórek	zielony	
50g/	sałata		

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

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

		 		 		 WĘGLOWODANY	–	
352g	

WĘGLOWODANY	–	
352g	

WĘGLOWODANY	–	
382g	

KCAL	 550	 550	 535	 550	 550	 535	

 
 
 
 
 
 
 
 



21.sty	 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)	

wtorek	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	razowy	100g	
(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

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

pasta	z	jaj	100g		 Szynka	wieprzowa		
50g		 pasta	z	jaj	100g		 pasta	z	jaj	100g/	

parówka	1	szt	
pasta	z	jaj	100g/	
parówka	1	szt	

pasta	z	jaj	100g/	
parówka	1	szt	

sałata	 sałata	 sałata	 sałata	 sałata	 sałata	

		 		 		 ketchup	20g		 ketchup	20g		 ketchup	20g		

II	ŚN	 		 		 jablko		

kisiel	z	owocami	
200	ml/	sok	
pomidorowy	1	
sztuka	100%		

kisiel	z	owocami	
200	ml/	sok	
pomidorowy	1	
sztuka	100%		

kisiel	z	owocami	
200	ml/	sok	
pomidorowy	1	
sztuka	100%	/	
mandarynka	2	szt		

KCAL	 530	 530	 580	 870	 870	 935	

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		

		

gzik	200g		 gzik	200g		 gzik	200g		 gzik	200g		 gzik	200g		 gzik	200g		

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

		 		 		
surówka	z	
marchewki	z	
jabłkiem	100g		

surówka	z	
marchewki	z	
jabłkiem	100g		

surówka	z	
marchewki	z	
jabłkiem	100g		

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

POD	 		 		 pomarancz		

pomarancz,	jablko	
pieczone	z	
cynamonem	i	
syropem	malinowy	
1szt	

pomarancz,	jablko	
pieczone	z	
cynamonem	i	
syropem	malinowy	
1szt	

pomarancz,	jablko	
pieczone	z	
cynamonem	i	
syropem	malinowy	
1szt,	jogurt	
naturalny	1	opak.		

KCAL	 885	 885	 850	 1225	 1225	 1290	

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	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

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

sałatka	jarzynowa	
100g		

Mix	sałaty	z	
pomidorem	100g			

sałatka	jarzynowa	
100g		

sałatka	jarzynowa	
100g		

sałatka	jarzynowa	
100g		

sałatka	jarzynowa	
100g		

szynka	drobiowa	
50g		

szynka	drobiowa	
50g		

szynka	drobiowa	
50g		

szynka	drobiowa	
50g		

szynka	drobiowa	
50g		

szynka	drobiowa	
50g		

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

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

		 		 		 WĘGLOWODANY	–	
352g	

WĘGLOWODANY	–	
352g	

WĘGLOWODANY	–	
382g	

KCAL	 510	 510	 480	 510	 510	 510	

 
 
 
 
 



22.sty	 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)	

środa	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	razowy	100g	
(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g		

II	ŚN	 		 		 kefir	1	opak.	200	
ml		

kefir,		wafle	
ryzowe	4	szt,	pasta	
warzywna	50g		

kefir,		wafle	
ryzowe	4	szt,	pasta	
warzywna	50g		

kefir,		wafle	
ryzowe	6	szt,	pasta	
warzywna	100g		

KCAL		 540	 540	 640	 880	 880	 945	

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		

		

pierogi	z	mięsem	
250g		

pierogi	z	serem	
250g		

pierogi	z	mięsem	
250g		

pierogi	z	mięsem	
250g		

pierogi	z	mięsem	
250g		

pierogi	z	mięsem	
250g		

cebulka	zasmażana	
20g		 		 		 cebulka	zasmażana	

20g		
cebulka	zasmażana	
20g		

cebulka	zasmażana	
20g		

		 		 		
surówka	z	
czerwonej	kapusty	
100g		

surówka	z	
czerwonej	kapusty	
100g		

surówka	z	
czerwonej	kapusty	
100g		

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

POD	 		 		 jabłko	
budyń	waniliowy	
200ml,	z	syropem	
wisniowym	20ml	

budyń	waniliowy	
200ml,	z	syropem	
wisniowym	20ml	

budyń	waniliowy	
200ml,	z	syropem	
wisniowym	20ml	i	
bananem	+	płatki	
migdałów		

KCAL	 760	 760	 760	 1100	 1100	 1165	

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	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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		

		 		 		 pasztet	pieczony	
40g		

pasztet	pieczony	
40g		

pasztet	pieczony	
40g		

ogórek	
konserwowy	50g		

ogórek	
konserwowy	50g		

ogórek	
konserwowy	50g		

ogórek	
konserwowy	50g		

ogórek	
konserwowy	50g		

ogórek	
konserwowy	50g		

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

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

		 		 		 		 WĘGLOWODANY	–	
292g	

WĘGLOWODANY	–	
292g	

WĘGLOWODANY	–	
312g	

KCAL	 580	 580	 530	 680	 680	 680	

 
 
 
 
 
 
 



23.sty	 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)	

czwartek	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	razowy	100g	
(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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	 		 		 wafle	ryżowe	2	szt	
wafle	ryżowe	2	szt,	
serek	fromage	1	
szt	80g		

wafle	ryżowe	2	szt,	
serek	fromage	1	
szt	80g		

wafle	ryżowe	2	szt,	
serek	grani	1	szt	
150g,	szczypiorek	
20g,		

KCAL	 530	 530	 560	 870	 870	 915	

OBIAD	 zupa	koperkowa	
350	m	l	

zupa	koperkowa	
350	m	l	

zupa	koperkowa	
350	m	l	

zupa	koperkowa	
350	m	l	

zupa	koperkowa	
350	m	l	

zupa	koperkowa	
350	m	l	

		

pałki	z	kurczaka	
pieczone	2	szt.	

pałki	z	kurczaka	
gotowane	2	szt.	

pałki	z	kurczaka	
pieczone	2	szt.	

pałki	z	kurczaka	
pieczone	2	szt.	

pałki	z	kurczaka	
pieczone	2	szt.	

pałki	z	kurczaka	
pieczone	2	szt.	

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

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

sos	lekko	
pieczeniowy	50	ml	

		 marchewka	z	
groszkiem	100g		

Buraczki	gotowane	
100g		

Buraczki	gotowane	
100g		

marchewka	z	
groszkiem	100g		

marchewka	z	
groszkiem	100g		

marchewka	z	
groszkiem	100g		

POD	 		 		 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,	
kiwi	2	szt.	

KCAL	 840	 840	 870	 1180	 1180	 1245	

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	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

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

pasztet	pieczony	z	
indyka	50g		

pasztet	pieczony	z	
indyka	50g		

pasztet	pieczony	z	
indyka	50g		

pasztet	pieczony	z	
indyka	50g		

pasztet	pieczony	z	
indyka	50g		

pasztet	pieczony	z	
indyka	50g		

ogóek	zielony	50g		 ogórek	zielony	b/s	
50g		 ogóek	zielony	50g		 ogóek	zielony	50g	

/	sałata		
ogóek	zielony	50g	
/	sałata		

ogóek	zielony	50g	
/	sałata		

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

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

		 		 		 WĘGLOWODANY	–	
352g	

WĘGLOWODANY	–	
352g	

WĘGLOWODANY	–	
362g	

KCAL	 520	 510	 550	 540	 540	 540	

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.sty	 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)	

piątek	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	pszenno-
żytni	100g	(1)	

chleb	razowy	100g	
(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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	2	
szt.	(3)	/	majonez	
20g		

jajko	gotowane	2	
szt.	(3)	/	majonez	
20g		

jajko	gotowane	2	
szt.	(3)	/	majonez	
20g		

pomidor	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g		 pomidor	50g	/	
szczypiorek		

pomidor	50g	/	
szczypiorek		

pomidor	50g	/	
szczypiorek		

		 		 jogurt	naturalmy	
100ml	

sok	pomidorowy	
200ml,	morela	
suszona	2	szt,	
jabłko		

sok	pomidorowy	
200ml,	morela	
suszona	2	szt,	
jabłko		

sok	pomidorowy	
200ml,	morela	
suszona	6	szt,	
jabłko		

KCAL	 515	 515	 555	 855	 855	 920	

OBIAD	 kapusniak	350	m	l		 Jarzynowa		350	m	l		 kapusniak	350	m	l		 kapusniak	350	m	l		 kapusniak	350	m	l		 kapusniak	350	m	l		

		

zrazy	rybne	100g		 zrazy	rybne	100g		 zrazy	rybne	100g		 zrazy	rybne	100g		 zrazy	rybne	100g		 zrazy	rybne	100g		

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

sos	cytrynowy		50	
ml	

sos	cytrynowy		50	
ml	

sos	cytrynowy		50	
ml	

sos	cytrynowy		50	
ml	

sos	cytrynowy		50	
ml	

sos	cytrynowy		50	
ml	

surówka	z	kiszonej	
kapusty	100g		

szpinak	gotowany	
100g		

surówka	z	kiszonej	
kapusty	100g		

surówka	z	kiszonej	
kapusty	100g		

surówka	z	kiszonej	
kapusty	100g		

surówka	z	kiszonej	
kapusty	100g		

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

POD	 		 		
mix	sałat	z	
pomidorem	i	oliwą	
100g		

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	 1142	 1142	 1207	

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	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
100g	(1)	

chleb	
razowy/chleb	
pszenno-żytni	
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)		

ogórek	
konserwowy	50g		

ogórek	zielony	b/s	
50g		

ogórek	zielony	b/s	
50g		

ogórek	
konserwowy	30g/	
papryka	
konserwowa	30g		

ogórek	
konserwowy	30g/	
papryka	
konserwowa	30g		

ogórek	
konserwowy	30g/	
papryka	
konserwowa	30g		

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

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

		 		 		 WĘGLOWODANY	–	
352g	

WĘGLOWODANY	–	
352g	

WĘGLOWODANY	–	
378g	

KCAL	 560	 560	 560	 560	 560	 560	

 


