
 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ SKŁADNIKÓW  

ZAWARTYCH W POSIŁKACH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM  

ALERGENÓW  
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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  

 
 

Pomidorowa 
z makaronem 

 
395 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula/ koncentrat pomidorowy 
zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. Przyprawy: ziele angielskie, liść 
laurowy, pieprz, lubczyk/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty 
pochodne, także seler i gorczycę./ Makaron babuni-mąka pszenna, woda, Kurkuma 0,05%, produkt 
może zawierać jaja. Śmietanka – stabilizatory, karagen, E-339. 

Pomidorowa 
z ryżem 

 
395 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler cebula/, ryż/może zawierać śladowe 
ilości glutenu, orzechów i skrobi ziemniaczanej/, śmietanka/stabilizatory, karagen, E-339/, 
koncentrat pomidorowy – zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu, 
pietruszka świeża, Przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, lubczyk, /przyprawy mogą 
zawierać gluten, jajka , soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/. 

Jarzynowa 
 

163 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/mrożonki- bukiet 
warzyw/ kalafior, brokuł, marchewka/ - produkt może zawierać seler. Kapusta biała, cytryna, cukier. 
Przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, lubczyk/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, 
soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę. 

Żurek 
 

225 kcal 

Wywar warzywny /marchew, pietruszka, seler cebula, ziemniaki/, wędlina, żur biały. Woda 85,4%, 
mąka żytnia-zawiera gluten 14%, czosnek świeży 0,56%, liść laurowy 02%, ziele angielskie 02%/ 
Produkt może zawierać alergeny: gluten i gorczycę/, czosnek Przyprawy: ziele angielskie, liść 
laurowy, pieprz, lubczyk, majeranek/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczycę./ 

Kapuśniak 
z kaszą 

jęczmienną 
153 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/kapusta 
kiszona//kapusta, sól/, kasza jęczmienna – może zawierać seler/ Przyprawy: ziele angielskie, liść 
laurowy, pieprz, lubczyk, /przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty 
pochodne, także seler i gorczycę./, koper świeży. 

Kartoflanka 
 

120 kcal 

Wywar wieprzowo- warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/, boczek świeży, mąka 
pszenna -zawiera gluten, śmietanka/stabilizatory, karagen, E-339/, maślanka mrągowska /mleko, 
żywe kultury bakterii mlekowych/, koper świeży, Przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, 
lubczyk/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko i produkty pochodne, seler i gorczycę/. 

Rosół z 
makaronem 

398 kcal 

Wywar drobiowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula/, makaron/mąka makaronowa 
pszenna/, czosnek, pietruszka świeża. Przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, lubczyk/ 
przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne,  seler i gorczycę/. 

Krupnik z kaszą 
jęczmienną 

120 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/kasza jęczmienna 
/może zawierać seler/, czosnek, pietruszka świeża, Przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, 
lubczyk/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję mleko i produkty pochodne seler i gorczycę/. 

Ogórkowa 
 

120 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny /marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/, lubczyk, ogórek 
kiszony/woda, sól, koper, chrzan, gorczyca, substancje konserwujące E-327, E-202, Alergen –
gorczyca/, mąka pszenna– zawiera gluten, śmietanka/stabilizatory, karoten, E-339/, Przyprawy: 
ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, lubczyk/przyprawy mogą zawierać gluten, Jajka, soję, mleko 
oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/. 

Pieczarkowa 
162 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/, pieczarki, boczek 
świeży, śmietanka/stabilizatory, karagen, E-339/mąka pszenna -zawiera gluten. Przyprawy: ziele 
angielskie, liść laurowy, pieprz, lubczyk, /przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczycę/. 

Barszcz 
czerwony 

78 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/, buraki, cytryna, 
cukier, śmietanka/stabilizatory, karagen, E-339/, mąka pszenna– zawiera gluten, Przyprawy: ziele 
angielskie, liść laurowy, pieprz, lubczyk, /przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczycę/. 



Grochówka  
153 kcal 

 
 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/, groch/może zawierać 
śladowe ilości glutenu, orzechów/, Przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, lubczyk, 
majeranek/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne, także 
seler i gorczycę. 

Fasolowa 
163 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/ fasola/może zawierać 
gluten/, Przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, lubczyk, majeranek /przyprawy mogą 
zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę./ 

Kalafiorowa 
156 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler cebula, ziemniaki/, koper, mrożonka 
kalafiora/produkt może zawierać seler/śmietanka/stabilizatory, karagen, E-339/, Przyprawy: ziele 
angielskie, liść laurowy, pieprz, lubczyk, /przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczycę/. 

Barszcz 
ukraiński 
76 kcal 

Wywar wieprzowo-warzywny/marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniaki/, buraki, cytryna, 
cukier, śmietanka/stabilizatory, karagen, E-339/, mąka pszenna– zawiera gluten, Przyprawy: ziele 
angielskie,  liść laurowy, pieprz, lubczyk, /przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty, pochodne, także seler i gorczycę/, fasola/może zawierać gluten/. 

 

                                                                                                  OBIADY 
Gulasz drobiowy 

w sosie 
pieczeniowy z 

warzywami 
54 kcal 

Mięso drobiowe, sól, pieprz, papryka mielona słodka/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, 
soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/, olej rzepakowy, mąka-zawiera 
gluten, śmietanka/stabilizatory, karagen, E-339/, warzywa/marchew, pietruszka, seler, cebula/. 
 

Pieczeń rzymska 
116 kcal 

Mięso wieprzowe, woda, sól, pieprz, majeranek/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, 
mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/, jajka, olej rzepakowy, cebula, bułka 
tarta/zawiera gluten, może zawierać śladowe ilości jaj, nasion sezamu i orzechów/. 

Pulpety w sosie 
pomidorowym z 

warzywami 
96 kcal 

Mięso wieprzowe, woda, sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczyce/, bułka tarta/zawiera gluten, może zawierać znikome 
ilości jaj, sezamu i orzechów/warzywa/ 

Ryba pieczona 
99 kcal 

Ryba świeża, przyprawy: pieprz cytrynowy, sól/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, 
mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/koper świeży, olej rzepakowy. 

Filet z kurczaka 
w sosie 

śmietanowym  
132 kcal 

Mięso drobiowe, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczycę/czosnek, Masło/82%/mąka– zawiera gluten, 
śmietanka30%/stabilizator, E-407/, pietruszka świeża, makaron/mąka pszenna, woda/. 
 

Kotlet drobiowy 
165 kcal 

Mięso drobiowe, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty/jajka, mąka– zawiera gluten, bułka tarta/ pochodne, także seler i gorczycę zawiera 
gluten, może zawierać śladowe ilości jaj, nasion sezamu i orzechów/, olej rzepakowy. 

Sos pieczeniowy 
4 kcal 

Wywar z mięsa wieprzowego, woda, sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, 
mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/ mąka- zawiera gluten, śmietanka 
/stabilizatory, karagen,E-339/. 

Risotto z ryżem 
300g 

540 cal 

Mięso drobiowe, przyprawy: sól, pieprz, oregano, bazylia/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, 
soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/koncentrat pomidorowy/zawartość 
soli wynika z naturalnie występującego sodu/, przecier pomidorowy/pomidory 99,5%, sól, 
pieczarki, kukurydza/woda, kukurydza, sól/ ananas/ananas, woda, cukier, kwas cytrynowy- 
regulator kwasowości/ papryka świeża, ryż/może zawierać śladowe ilości glutenu, orzechów, 
skrobi ziemniaczanej/. 

Żeberka pieczone 
198 kcal 

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

Gołąbki z mięsem, 
ryżem 
86 kcal 

Mięso wieprzowe, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko 
oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę./,ryż/może zawierać śladowe ilości glutenu, 
orzechów, skrobi ziemniaczanej/, bułka tarta/zawiera gluten, może zawierać śladowe ilości jaj, 
nasion sezamu, orzechów/, olej rzepakowy. 

Sos pomidorowy 
10 g- 14 kcal 

Woda, wywar z mięsa, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko 
oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/ koper świeży, koncentrat pomidorowy zawartość 
soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu, śmietanka/stabilizatory, karagen,E-339/. 
Mąka– zawiera gluten. 

Zrazy wieprzowe 
144 kcal 

Mięso wieprzowe, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko 
oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę./. Cebula, boczek wędzony, ogórek kiszony/woda, 
sól, koper, chrzan, gorczyca, substancje konserwujące E-327,E-202, alergen gorczyca/.          



Sos zrazowy 
4 kcal 

Wywar mięsny, woda, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko 
oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/, olej rzepakowy, mąka– zawiera gluten, 
śmietanka/stabilizatory, karagen,E-339/ 

Śledź marynowany 
w sosie jogurtowo 

– śmietanowym 
180 g- 261 kcal 

Śledź marynowany/zawiera cukier, substancję słodzącą, sól, regulator kwasowości, kwas octowy, 
substancja słodząca sacharyny, zalewa octowa 33%/woda, ocet spirytusowy, sól, cukier, regulator 
kwasowości, kwas mlekowy, Substancje słodzące sacharyny, acesulfam K, aromaty/, cebula 
marynowana/cebula, woda, regulator kwasowości, kwas octowy, sól, przeciwutleniacze, kwas 
askorbinowy, kwas cytrynowy, substancja słodząca sacharyny/, marchew konserwowa/marchew, 
woda, ocet spirytusowy, cukier, Sól/ Produkt może zawierać seler, jaja, soję, gorczycę, gluten i 
mleko; śmietanka/stabilizatory, karagen,E-339/, maślanka/mleko, żywe kultury bakterii 
mlekowych/, jogurt naturalny/mleko, żywe kultury bakterii jogurtowych/, koper świeży, cebula, 
ogórek kiszony/ chrzan, gorczyca, substancje konserwujące E-327,E-202/, przyprawy: sól, pieprz/ 
mogą zawierać gluten, jajka, soję mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/. 

Kurczak w 
potrawce 
112 kcal 

Ryż, woda, kurczak gotowany, warzywa/marchew, pietruszka, seler, cebula/, pietruszka świeża, 
cytryna, cukier, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczycę/, mąka– zawiera gluten, śmietanka/stabilizatory, 
karagen, E-339/. 

Bigos 
200 g- 225 kcal 

Kapusta biała, kapusta kiszona/kapusta kiszona, sól/,mięso, wędlina, Przyprawy: sól, pieprz, ziele 
angielskie, liść laurowy, majeranek/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczycę/, koncentrat pomidorowy/zawartość soli wynika z 
naturalnie występującego sodu/. 

Sos pomidorowo-
mięsny z 

makaronem 
200 g- 210kcal 

Mięso wieprzowe, przecier pomidorowy/pomidory 99,5%, sól, koncentrat pomidorowy zawartość 
soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu, przyprawy: sól, oregano, bazylia, pieprz 
/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i 
gorczycę, makaron /mąka pszenna- zawiera gluten/ 

Dewolaj z masłem, 
serem i pietruszką 

świeżą 

176 kcal 

Mięso drobiowe, bułka tarta/zawiera gluten, może zawierać śladowe ilości jaj, nasion sezamu i 
orzechów/, masło/82% zawartości tłuszczu/, jajka, ser /mleko, sól, żywe kultury bakterii 
mlekowych stabilizator: chlorek wapnia, barwnik annato/ olej rzepakowy, mąka pszenna– zawiera 
gluten. Przyprawy: sól, pieprz/mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne, 
także seler  i gorczycę/. 

              

SURÓWKI 
Surówka z kapusty 

czerwonej z 
ogórkiem kiszonym 

99 kcal 

Kapusta czerwona, ogórek kiszony/woda, sól, koper, chrzan, gorczyca, substancje konserwujące 
E-327,E-202/, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczyce/, cytryna, odrobina cukru, cebula, majonez/olej 
rzepakowy, żółtka jajka 6%, ocet, musztarda /woda, gorczyca, sól, cukier, przyprawy, aromat/ 
cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz/E-385/, regulator kwasowości/ kwas cytrynowy/. 

Surówka z selera z 
ananasem 

87 kcal 

Seler, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty 
pochodne, także seler i gorczycę/, cukier, kwas cytrynowy- regulator kwasowości/sok z ananasa, 
majonez/olej rzepakowy, żółtka cytryna, ananas/ananas, woda, Jajka 6%ocet, musztarda/woda, 
gorczyca, sól, cukier, przyprawy, aromat/cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz/E-385/ 
regulator kwasowości/kwas cytrynowy/. 

Surówka z kapusty 
pekińskiej 

56 kcal 

Kapusta pekińska, ogórek świeży, ogórek kiszony/woda, sól, koper, chrzan, gorczyca, substancje 
konserwujące E-327,E-202/, koper świeży. Sos winegret – woda, czosnek, olej rzepakowy, 
cytryna, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz 
produkty pochodne, także seler i gorczyce/ 

Surówka z ogórka 
kiszonego z 
marchewką 

35 kcal 

Ogórek kiszony/woda, sól, koper, chrzan, gorczyca, substancje konserwujące E-327,E-202/, 
marchew, cebula, olej rzepakowy, odrobina cukru, przyprawy: pieprz /przyprawy mogą zawierać 
gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/, pietruszka świeża. 
 

Surówka z Buraka 
gotowanego  

41 kcal 

Burak gotowany, cytryna, cukier, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, 
soję, mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę./ 

Kapusta biała 
zasmażana- 72 kcal 

 

Kapusta biała woda, cebula, cytryna, przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie 
/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne, seler i gorczycę/. 

Kapusta czerwona 
zasmażana -29 kcal 

Kapusta czerwona/woda, cebula, cytryna, przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie 
/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, soję, mleko oraz produkty pochodne, seler i gorczycę/. 

Surówka z kapusty 
kiszonej z 

marchewką 51 kcal 

Kapusta kiszona/kapusta kiszona, sól/, marchew, cebula, cukier, koper świeży, olej rzepakowy, 
pieprz/przyprawa może zawierać gluten, jajka, soję, mleko, produkty pochodne, seler, 
gorczycę.          



Surówka z 
marchewki z 

jabłkiem  
47 kcal 

Marchew, koper świeży, jabłko, przyprawy: sól, pieprz/przyprawy mogą zawierać gluten, jajka, 
soję mleko oraz produkty pochodne, także seler i gorczycę/ majonez/olej rzepakowy, żółtka 
jajka, 6% ocet, musztarda /woda, gorczyca, sól, cukier, przyprawy, aromat/ cukier, sól, 
przyprawy, przeciwutleniacz/E-385/regulator kwasowości / kwas cytrynowy/. 

    

         

PODWIECZORKI 
Naleśniki z 
dżemem 
276 kcal 

mąka/zawiera gluten/,sól, cukier, cukier wanilinowy/cukier, aromat etylowanilina/Produkt 
może zawierać: gluten, jaja, mleko i produkty pochodne/, woda, jaja, mleko/zawartość soli 
wynika z naturalnie występującego sodu/,proszek do pieczenia/regulator kwasowości, 
difosforany E-450,substancje spulchniające, węglany sodu E-500, mąka pszenna/ produkt może 
zawierać: jaja, mleko i produkty pochodne, dżem z owocami leśnymi niskosłodzony/cukier, 
woda, owoce leśne20%/maliny, jeżyny, jagody/ truskawki 15%, substancja żelująca – pektyny, 
substancja zagęszczająca-guma guar, regulator kwasowości- kwas cytrynowy/ cukier puder. 

Kisiel truskawkowy 
100 g- 50 kcal 

Woda, cukier kisiel truskawkowy/skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, regulator 
kwasowości, kwas cytrynowy, aromat, sól, barwnik koszenila/. Produkt może zawierać gluten, 
jajka, mleko oraz produkty pochodne./ 

Budyń 
śmietankowy 
150 g-152 kcal 

mleko/zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu/,sól, cukier, budyń/skrobia 
ziemniaczana, skrobia kukurydziana, aromat, barwnik kurkumina/. Produkt może zawierać 
gluten, jaja, mleko i produkty pochodne. 

Galaretka 
truskawkowa 
100 g- 50 kcal 

Woda, galaretka w proszku/cukier żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, 
aromat, barwniki: antycyjany, koszenila, kurkumina/ Produkt może zawierać gluten, jaja, mleko 
i produkty pochodne. 

Sok wieloowocowy 
100% 

120 g-62 kcal 

Sok/100%/w zmiennych proporcjach z soków zagęszczonych, jabłkowy, winogronowy, 
wiśniowy, z czarnych porzeczek, aroniowy, truskawkowy, malinowy. 
 

Wafle ryżowe 
wieloziarniste 
20 g- 76 kcal 

Wafle ryżowe/brązowy ryż, grys kukurydziany 8%, kasza gryczana 5% Sorgo 4,5%, siemię lniane 
3,5%, proso 2%, sól morska/. Produkt może zawierać: soję, sezam, gluten i produkty pochodne. 

Sok „Kubuś” 
300 g -56 kcal 

Woda, przeciery z marchwi/28%/i bananów/14%/ sok jabłkowy z zagęszczonego soku/11%/, 
cukier trzcinowy, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, witamina, aromat 

Napój mleczny 
”Gratka” 

170 g- 105 kcal 

Truskawkowy napój mleczny z żywymi kulturami bakterii jogurtowych wzbogaconych w 
witaminy. Skład: produkty mleczne 69,8%/mleko, serwatka z mleka odtworzona/ woda, cukier, 
skrobia modyfikowana, żywe kultury bakterii jogurtowych, aromat, proszek truskawkowy 
/skoncentrowany sok truskawkowy maltodekstryna / barwnik: karminy, witaminy: kwas foliowy, 
witamina B6,B12. Może zawierać gluten. 

Serek „Danio” 
140 g - 155 kcal 

Twaróg odtłuszczony z mleka, śmietanka, woda, cukier, skrobia modyfikowana, syrop 
glukozowo-fruktozowy, naturalny aromat waniliowy, żelatyna. 

Jogurt „Gratka” 
115 g- 88 kcal 

Mleko odtłuszczone /34,5%/ serwatka z mleka odtworzona, woda, cukier, proszek 
truskawkowy/skoncentrowany sok truskawkowy, maltodekstryna/ barwnik: kaminy, witaminy: 
kwas foliowy, B6,B12 

Biszkopty 
18 g - 93 kcal 

Mąka pszenna, masa jajowa pasteryzowana, cukier, cukier inwertowany, skrobia ziemniaczana, 
emulgatory: E-471,E-475,E-477. 

Gofry z cukrem 
pudrem 

45 g- 160 kcal 

Mąka – zawiera gluten, cukier, masło/82%tłuszczu/, jajka, mleko/zawartość soli wynika z 
obecności naturalnie występującego sodu/cukier wanilinowy/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/ 

Chrupki 
kukurydziane 
6 g - 21 kcal 

Kasza kukurydziana 
 

Drożdżówka 
z jabłkami 

50 g- 100 kcal 

Mąka– zawiera gluten, cukier, masło/82%tłuszczu, mleko/zawartość soli wynika z obecności 
naturalnie występującego sodu/, cukier wanilinowy/cukier, aromat - etylowanilina /Produkt 
może zawierać: gluten, jaja, mleko i produkty pochodne/ jajka, drożdże, jabłka 

 

 

          

  

ŚNIADANIA 
 

Chleb oliwski 
25 g (1 kromka)  

65 kcal 

Mąka pszenna, woda, mąka żytnia, naturalny kwas żytni/mąka żytnia, woda, sól, drożdże, 
środek do przetwarzania mąki, kwas askorbinowy, enzymy. 

        



 

Chleb wieloziarnisty 
35 g (1 kromka)  

77 kcal 

Mąka pszenna, mąka żytnia, naturalny kwas żytni/mąka żytnia, woda/, Ziarna 14%/siemię 
lniane, soja, słonecznik łuskany/, sól, drożdże, środek do przetwarzania mąki kwas 
askorbinowy, enzymy. 

Płatki zbożowe 
o smaku 

czekoladowym 
z mlekiem 

Płatki 30 g +125 ml 
mleka=180 kcal 

Woda, mleko/zawartość soli wynika z naturalnie wynikającego sodu/, kulki zbożowe-
zboża/kaszka kukurydziana, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka ryżowa/65%, cukier, 
kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 5%, syrop glukozowo-fruktozowy, sól, aromat. 
Produkt może zawierać orzeszki arachidowe i inne orzechy. 

Płatki kukurydziane 
z mlekiem 

Płatki 30 g +125 ml 
mleka=178 kcal 

Grys kukurydziany/99,8%/, cukier, sól, glukoza, cukier brązowy, syrop cukru inwertowanego, 
melasa cukry trzcinowego, regulator kwasowości/fosforany sodu/, substancje wzbogacające: 
witaminy/niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina/B2/, B6, kwas foliowy/. Produkt może 
zawierać orzeszki ziemnie i orzechy, mleko/zawartość soli wynika z naturalnie wynikającego 
sodu/woda. 

Kakao z mlekiem 
240 g - 134 kcal 

woda, mleko/zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu, napój kakaowy/cukier, 
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu/16,5%/, glukoza, emulgator lecytyny/z soi/,sól, aromat, 
witamina E i C, tiamina, ryboflawina, witaminaB6,B12,niacyna,kwas pantotenowy, kwas foliowy, 
węglan wapnia i magnezu, tlenek cynku./Produkt może zawierać śladowe ilości mleka. 

Herbata lipowa 
240 g - ok. 3 kcal 

- naturalny kwiatostan lipy. 

Herbata miętowa 
240 g - ok. 7 kcal 

- naturalne liście mięty. 

Herbata czarna 
240 g - ok. 2 kcal 

– mieszanka herbat czarnych. 
 

Herbata wiśnia 
240 g - ok. 3 kcal 

Hibiskus, owoc wiśni22%, owoc jabłka, maliny, aromaty, koncentrat soku wiśniowego 1%, 
regulator kwasowości – kwas cytrynowy. 

Herbata rumiankowa 
240 g - ok. 3 kcal 

- naturalny koszyczek rumianku. 
 

Herbata owocowa 
240 g - ok. 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 

Kanapka z wędliną, 
jajkiem gotowanym, 

warzywami,  
herbata ziołowa 

Chleb oliwski i wieloziarnisty/alergeny: mąka pszenna, mąka żytnia, kwas żytni soja/, 
masło/82%zawart. Tłuszczu/, wędlina, jajka, pomidor, papryka czerwona, mandarynka, 
lipa/100% kwiatostan lipy/. 
 

Kanapka z wędliną, 
warzywami 

Chleb oliwski i wieloziarnisty/alergeny: mąka pszenna, mąka żytnia, kwas żytni, soja, 
masło/82% zawartości tłuszczu/wędlina, rukola, papryka czerwona, mandarynka. 

Kanapka z dżemem, 
serkiem „Kiri” i 

warzywami, kakao, 
jogurt gratka 

 

chleb oliwski i wieloziarnisty/alergeny: mąka pszenna, mąka żytnia, kwas żytni, soja/, 

masło/82%zawartości tłuszczu/, dżem z owoców leśnych/cukier, woda, owoce leśne 

20%/maliny, jeżyny, jagody/truskawki 15%, substancja żelująca-pektyny, substancja 
zagęszczająca-guma guar, regulator kwasowości-kwas cytrynowy i cytryniany sodu/, cukier 
puder, serek kiri twaróg 77%, woda, masło, białka mleka, sole emulgujące: E-341,E-452,E-
331,sól, koncentrat składników mineralnych z mleka, substancja zagęszczająca E-407, 
rzodkiewka, pomidor, jabłko. 

Kanapka z wędliną, 
serkiem allmette i 

warzywami 
 

Chleb oliwski i wieloziarnisty/alergeny: mąka pszenna, mąka żytnia, kwas żytni, 
soja/masło/82%zawartość tłuszczu/, rukola, rzodkiewka, serek almette- ser twarogowy, 
odtłuszczone mleko w proszku, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. 

Kanapka z serem i 
warzywami, 

jajecznica na maśle 
 

Chleb oliwski i wieloziarnisty/alergeny: Mąka pszenna, mąka żytnia, kwas żytni/, 
masło/82%zawartości tłuszczu, jaja, pomidor, ogórek świeży Ser -mleko, sól, kultury bakterii 
mlekowych, stabilizator: chlorek wapnia, barwnik: annato; jabłko 

Kanapka z wędliną, 
serkiem wiejskim i 

warzywami 
 

Chleb oliwski i wieloziarnisty/alergeny: Mąka pszenna, mąka żytnia, kwas żytni, soja/, 
masło/82%zawartości tłuszczu, pomidor, ogórek świeży serek wiejski -twaróg ziarnisty, 
śmietanka pasteryzowana, sól; banan. 

Kanapka z serem, 
pastą jajeczną i 

warzywami 
 

Chleb oliwski i wieloziarnisty/alergeny: mąka pszenna, mąka żytnia, kwas żytni, 
soja/masło/82%zawartość tłuszczu/, ser/mleko, sól, żywe kultury Bakterii mlekowych, 
stabilizator: chlorek wapnia, barwnik annatom; jaja, majonez/olej rzepakowy, żółtka jaj, 6% 
ocet, musztarda/ woda, gorczyca, sól, cukier, przyprawy, aromat/, cukier, sól, przyprawy, 
przeciwutleniacz/E-385/, regulator kwasowości/kwas cytrynowy/. Musztarda, szczypior, 
pomidor ogórek świeży. 

 


