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McMalec Dorota Pokarowska-Malec 

ul. Kustronia 2, 20-241 Lublin  

tel. 600 256 900, 609 250 886, e-mail: mcmalec1@gmail.com 

NIP: 918-153-86-23 REGON: 951089038 

 

Produkty powodujące alergię lub nietolerancję pokarmową zostały wypisane na 

podstawie: Załącznik II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 

informacji na temat żywności 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

0
2

.1
1

.2
0

2
1

 

W
TO

R
EK

 

Kanapki: 
 

 Wędlina wieprzowa (20g), ser żółty (20g), pomidor (30g), 
szpinak (10g), masło (10g), bułka śniadaniowa (50g) 

Herbata owocowa (200ml) 
 

Alergeny: Zboża zawierające gluten, soja, mleko 

Barszcz ukraiński (250ml): porcja rosołowa z kaczki, gęsi i indyka, 

włoszczyzna, ziemniaki, buraki, fasola, przyprawy, pieczywo mieszane (15g); 

Makaron z serem i skwarkami (150g): ser twarogowy (60g), jogurt 

naturalny, olej rzepakowy; skwarki: mięso wieprzowe makaron (80g); 

surówka z kapusty: kapusta biała, jabłko, marchew, koperek, sok z cytryny, 

olej rzepakowy 

 

Kompot wieloowocowy (150ml) 
 

Alergeny: Zboża zawierające gluten, soja, mleko 

Mandarynka (1st) 

Biszkopty (2szt): jaja, mąka, cukier, 

proszek do pieczenia 

 

 

Alergeny: Zboża zawierające gluten, mleko, 

jaja 

Energia: 310 kcal 
Białko: 13 g 
Tłuszcz: 11 g  

Węglowodany: 29,5 g 

Energia: 624,4 kcal 
Białko: 27,6 g 
Tłuszcz: 25,8 g  

Węglowodany: 56,6 g 

Energia: 195 kcal 
Białko: 4,1 g 
Tłuszcz: 5,5 g  

Węglowodany: 21 g 
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Kanapki: jajo gotowane (1 szt), sałata (10g), serek wiejski, 
szczypiorek, chleb wiejski (50g), masło (5g) 

 

Kawa Inka na mleku (200ml): mleko (2%), kakao naturalne, 
miód 

 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, soja, mleko, jaja 

Zupa marchewkowa (250ml): porcja rosołowa z kaczki i indyka, 

marchewka, pietruszka, por, ziemniaki, śmietana 30%, makaron (40g), 

pieczywo mieszane (15g) 

Kaszotto (150g): szynka wieprzowa, cebula, brokuł, cukinia, papryka 

zielona, fasolka szparagowa, przyprawy, śmietana 30%; 

kasza pęczak (90g) 

 

Kompot wieloowocowy (150ml 

Alergeny: Zboża zawierające gluten, soja, mleko 

Budyń waniliowy z laską wanilii (150g): 

mleko, żółtka, cukier wanilinowy, masło, 

kasza jaglana, laska wanilii, 

Prażone jabłko 

 

 

Alergeny: Zboża zawierające gluten, jaja, mleko 

 

Energia: 290 kcal 
Białko: 12 g 

Tłuszcz: 13,1 g  
Węglowodany: 25,5 g 

Energia: 517 kcal 
Białko: 26,1 g 
Tłuszcz: 11,4 g  

Węglowodany: 58 g 

Energia: 245 kcal 
Białko: 4,9 g 
Tłuszcz: 3,2 g  

Węglowodany: 26,1 g 
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Hummus z pomidorami suszonymi: ciecierzyca, suszone 
pomidory, sezam, bazylia, olej rzepakowy (30g), szynka 

wieprzowa (20g), ogórek kiszony (20g), chleb z dynią (50g), 
masło (5g) 

Herbata owocowa (200ml) 
 

Alergeny: Zboża zawierające gluten, soja, mleko 

Zupa krem z białych warzyw (250ml): porcja rosołowa z kaczki i 

indyka, pietruszka, por, ziemniaki, kalafior, kalarepa, przyprawy: liść 

laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz, śmietana 30%, grzanki (15g); 

 Gołąbki leniwe (150g): mięso indycze, ryż, kapusta, przyprawy; 

ziemniaki (60g); ziemniaki, masło klarowane; sos pomidorowy: 

przecier pomidorowy, przyprawy  

 

Kompot wieloowocowy (150ml) 

Alergeny: Zboża zawierające gluten, soja, mleko 

 

Ciasto jogurtowe z jabłkami (90g): mąka 
pszenna, cukier, śmietana/jogurt naturalny, 
olej rzepakowy, jajka, proszek do pieczenia, 

jabłka 
 
 
 
 
 

     Alergeny: Zboża zawierające gluten, jaja 

Energia: 276 kcal 
Białko: 14,5 g 
Tłuszcz: 9,5 g  

Węglowodany: 26,9  g 

Energia: 618,6 kcal 
Białko: 29,9 g 
Tłuszcz: 16,2 g  

Węglowodany: 60,9 g 

Energia: 309 kcal 
Białko: 3,9 g 
Tłuszcz: 9,8 g  

Węglowodany: 34 g 
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Sałatka z makreli (90g): makaron (40g), makrela (30g), 
jogurt naturalny, majonez, jajko, kukurydza, papryka, 

ogórek kiszony, szczypior, przyprawy; bułka grahamka 
(50g), masło (5g) 

 
Herbata owocowa (200ml) 

 
Alergeny: Zboża zawierające gluten, soja, mleko, ryby 

Zupa krem z zielonego groszku (250ml): porcja rosołowa z kaczki i indyka, 

pietruszka, marchew, pietruszka, ziemniaki, zielony groszek, przyprawy, 

śmietana 30%, grzanki (15g); 

Naleśniki z serem waniliowym (150g): mąka pszenna, jaja olej 

rzepakowy, mleko (30g), serek waniliowy, porzeczki  

Kompot wieloowocowy (150ml) 
 

Alergeny: Zboża zawierające gluten, soja, mleko, jaja 

Gruszka (1 szt),  

 

 

 

Energia: 285,8 kcal 
Białko: 10,8 g 
Tłuszcz: 7,4 g  

Węglowodany: 38,4 g 

Energia: 567 kcal 
Białko: 25,1 g 
Tłuszcz: 19,9 g  

Węglowodany: 57,4 g 

Energia: 150 kcal 
Białko: 2,2 g 
Tłuszcz: 0,9 g  

Węglowodany: 33, g 
 


