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Dieta:
DIETA NO LACTOSE & GLUTEN FREE

poniedziałek
08-08-2022

Posiłek / potrawa / składniki

LUNCH BOX
OFFICE - 3

posiłki (drugie
śniadanie,

obiad,
podwieczorek)

LUNCH
BOX 1600

kcal - 3
posiłki

(śniadanie,
obiad,

kolacja)

1500 kcal - 5
posiłków

2000 kcal
- 5

posiłków

2500 kcal
- 5

posiłków

3000 kcal
- 5

posiłków

- - - Diety
poniżej
tylko do
końca

kwietnia
2023 - - -

1200 kcal - 5
posiłków

1800 kcal - 5
posiłków

2200 kcal - 5
posiłków

2600 kcal - 5
posiłków

Śniadanie 
Gofry z kremem orzechowym z mascarpone, owoce 

Jogurt grecki bez
laktozy, Ser

mascarpone bez
laktozy, Miód

pszczeli, Masło
orzechowe, Mięta

świeża, Wiórki
kokosowe,

Orzeszki ziemne,
solone, Gofry,

ciasto bez laktozy
(mąka pszenna,
cukier, skrobia,
jaja, mleko bez

laktozy),
Winogrona, Melon 

Jogurt grecki bez
laktozy, Ser

mascarpone bez
laktozy, Miód

pszczeli, Masło
orzechowe, Mięta

świeża, Wiórki
kokosowe,

Orzeszki ziemne,
solone, Gofry,

ciasto bez laktozy
(mąka pszenna,
cukier, skrobia,
jaja, mleko bez

laktozy),
Winogrona, Melon 

Jogurt grecki bez
laktozy, Ser

mascarpone bez
laktozy, Miód

pszczeli, Masło
orzechowe, Mięta

świeża, Wiórki
kokosowe,

Orzeszki ziemne,
solone, Gofry,

ciasto bez laktozy
(mąka pszenna,
cukier, skrobia,
jaja, mleko bez

laktozy),
Winogrona, Melon 

Jogurt grecki bez
laktozy, Ser

mascarpone bez
laktozy, Miód

pszczeli, Masło
orzechowe, Mięta

świeża, Wiórki
kokosowe,

Orzeszki ziemne,
solone, Gofry,

ciasto bez laktozy
(mąka pszenna,
cukier, skrobia,
jaja, mleko bez

laktozy),
Winogrona, Melon 

Jogurt grecki bez
laktozy, Ser

mascarpone bez
laktozy, Miód

pszczeli, Masło
orzechowe, Mięta

świeża, Wiórki
kokosowe,

Orzeszki ziemne,
solone, Gofry,

ciasto bez laktozy
(mąka pszenna,
cukier, skrobia,
jaja, mleko bez

laktozy),
Winogrona, Melon 

Drugie śniadanie 
Pasta z pieczonej papryki i marchewki, kromki bagietki 

Marchew, Papryka
czerwona,

Czosnek, Orzechy
włoskie, Kolendra,
suszona, Sól biała,

Pieprz, Papryka
słodka, przyprawa,

Papryka ostra,
przyprawa, Oliwa

z oliwek,
Bagietka

pełnoziarnista
(mąka pszenna

45%, mąka
żytnia 10%,
woda, płatki

owsiane, siemię
lniane, soja,
słonecznik,

drożdże, sezam,
sól, słód

jęczmienny),
Kiełki rzodkiewki,

Czarnuszka,
Rukola 

Marchew, Papryka
czerwona,

Czosnek, Orzechy
włoskie, Kolendra,
suszona, Sól biała,

Pieprz, Papryka
słodka, przyprawa,

Papryka ostra,
przyprawa, Oliwa

z oliwek,
Bagietka

pełnoziarnista
(mąka pszenna

45%, mąka
żytnia 10%,
woda, płatki

owsiane, siemię
lniane, soja,
słonecznik,

drożdże, sezam,
sól, słód

jęczmienny),
Kiełki rzodkiewki,

Czarnuszka,
Rukola 

Marchew, Papryka
czerwona,

Czosnek, Orzechy
włoskie, Kolendra,
suszona, Sól biała,

Pieprz, Papryka
słodka, przyprawa,

Papryka ostra,
przyprawa, Oliwa

z oliwek,
Bagietka

pełnoziarnista
(mąka pszenna

45%, mąka
żytnia 10%,
woda, płatki

owsiane, siemię
lniane, soja,
słonecznik,

drożdże, sezam,
sól, słód

jęczmienny),
Kiełki rzodkiewki,

Czarnuszka,
Rukola 

Marchew, Papryka
czerwona,

Czosnek, Orzechy
włoskie, Kolendra,
suszona, Sól biała,

Pieprz, Papryka
słodka, przyprawa,

Papryka ostra,
przyprawa, Oliwa

z oliwek,
Bagietka

pełnoziarnista
(mąka pszenna

45%, mąka
żytnia 10%,
woda, płatki

owsiane, siemię
lniane, soja,
słonecznik,

drożdże, sezam,
sól, słód

jęczmienny),
Kiełki rzodkiewki,

Czarnuszka,
Rukola 

Marchew, Papryka
czerwona,

Czosnek, Orzechy
włoskie, Kolendra,
suszona, Sól biała,

Pieprz, Papryka
słodka, przyprawa,

Papryka ostra,
przyprawa, Oliwa

z oliwek,
Bagietka

pełnoziarnista
(mąka pszenna

45%, mąka
żytnia 10%,
woda, płatki

owsiane, siemię
lniane, soja,
słonecznik,

drożdże, sezam,
sól, słód

jęczmienny),
Kiełki rzodkiewki,

Czarnuszka,
Rukola 

Obiad 
Spaghetti z szynką długodojrzewającą, suszonymi pomidorami i cukinią w sosie śmietanowym 

Cukinia, Śmietana
bez laktozy 18%,
Pieprz, Czosnek,
Mozzarella bez

laktozy, Sól biała,
Masło bez laktozy,

Szynka
długodojrzewająca,
Suszone pomidory,

Spaghetti,
pełnoziarnisty,
Mozzarella bez

laktozy,
Pietruszka, liście 

Cukinia, Śmietana
bez laktozy 18%,
Pieprz, Czosnek,
Mozzarella bez

laktozy, Sól biała,
Masło bez laktozy,

Szynka
długodojrzewająca,
Suszone pomidory,

Spaghetti,
pełnoziarnisty,
Mozzarella bez

laktozy,
Pietruszka, liście 

Cukinia, Śmietana
bez laktozy 18%,
Pieprz, Czosnek,
Mozzarella bez

laktozy, Sól biała,
Masło bez laktozy,

Szynka
długodojrzewająca,
Suszone pomidory,

Spaghetti,
pełnoziarnisty,
Mozzarella bez

laktozy,
Pietruszka, liście 

Cukinia, Śmietana
bez laktozy 18%,
Pieprz, Czosnek,
Mozzarella bez

laktozy, Sól biała,
Masło bez laktozy,

Szynka
długodojrzewająca,
Suszone pomidory,

Spaghetti,
pełnoziarnisty,
Mozzarella bez

laktozy,
Pietruszka, liście 

Cukinia, Śmietana
bez laktozy 18%,
Pieprz, Czosnek,
Mozzarella bez

laktozy, Sól biała,
Masło bez laktozy,

Szynka
długodojrzewająca,
Suszone pomidory,

Spaghetti,
pełnoziarnisty,
Mozzarella bez

laktozy,
Pietruszka, liście 

Podwieczorek 
Krem serowo- porowy z grzankami 

Por, Cebula,
Masło bez laktozy,

Sok cytrynowy,
Ser topiony, bez

laktozy, Sól biała,
Pieprz, Grzanki

czosnkowo-
ziołowe, bez

laktozy (mąka
pszenna, tłuszcz

roślinny, sól,
oregano, czosnek,

bazylia, cząber,
cebula, jaja,

drożdże, lecytyna
sojowa),

Tymianek (świeży) 

Por, Cebula,
Masło bez laktozy,

Sok cytrynowy,
Ser topiony, bez

laktozy, Sól biała,
Pieprz, Grzanki

czosnkowo-
ziołowe, bez

laktozy (mąka
pszenna, tłuszcz

roślinny, sól,
oregano, czosnek,

bazylia, cząber,
cebula, jaja,

drożdże, lecytyna
sojowa),

Tymianek (świeży) 

Por, Cebula,
Masło bez laktozy,

Sok cytrynowy,
Ser topiony, bez

laktozy, Sól biała,
Pieprz, Grzanki

czosnkowo-
ziołowe, bez

laktozy (mąka
pszenna, tłuszcz

roślinny, sól,
oregano, czosnek,

bazylia, cząber,
cebula, jaja,

drożdże, lecytyna
sojowa),

Tymianek (świeży) 

Por, Cebula,
Masło bez laktozy,

Sok cytrynowy,
Ser topiony, bez

laktozy, Sól biała,
Pieprz, Grzanki

czosnkowo-
ziołowe, bez

laktozy (mąka
pszenna, tłuszcz

roślinny, sól,
oregano, czosnek,

bazylia, cząber,
cebula, jaja,

drożdże, lecytyna
sojowa),

Tymianek (świeży) 

Por, Cebula,
Masło bez laktozy,

Sok cytrynowy,
Ser topiony, bez

laktozy, Sól biała,
Pieprz, Grzanki

czosnkowo-
ziołowe, bez

laktozy (mąka
pszenna, tłuszcz

roślinny, sól,
oregano, czosnek,

bazylia, cząber,
cebula, jaja,

drożdże, lecytyna
sojowa),

Tymianek (świeży) 
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Kolacja 
Buritto wieprzowo- wołowe z tacos 

Tacos
kukurydziane

(mąka
kukurydziana,

woda, olej
słonecznikowy, sól),

Wieprzowina,
łopatka, Łopatka
wołowa, Cebula

czerwona, Fasola
czerwona

(konserwowa),
Kukurydza,

konserwowa, Olej
rzepakowy,

Papryka słodka,
przyprawa, Chili

przyprawa,
Pomidory z puszki
(krojone), Passata

pomidorowa
(przecier),

Kolendra (liście) 

Tacos
kukurydziane

(mąka
kukurydziana,

woda, olej
słonecznikowy, sól),

Wieprzowina,
łopatka, Łopatka
wołowa, Cebula

czerwona, Fasola
czerwona

(konserwowa),
Kukurydza,

konserwowa, Olej
rzepakowy,

Papryka słodka,
przyprawa, Chili

przyprawa,
Pomidory z puszki
(krojone), Passata

pomidorowa
(przecier),

Kolendra (liście) 

Tacos
kukurydziane

(mąka
kukurydziana,

woda, olej
słonecznikowy, sól),

Wieprzowina,
łopatka, Łopatka
wołowa, Cebula

czerwona, Fasola
czerwona

(konserwowa),
Kukurydza,

konserwowa, Olej
rzepakowy,

Papryka słodka,
przyprawa, Chili

przyprawa,
Pomidory z puszki
(krojone), Passata

pomidorowa
(przecier),

Kolendra (liście) 

Tacos
kukurydziane

(mąka
kukurydziana,

woda, olej
słonecznikowy, sól),

Wieprzowina,
łopatka, Łopatka
wołowa, Cebula

czerwona, Fasola
czerwona

(konserwowa),
Kukurydza,

konserwowa, Olej
rzepakowy,

Papryka słodka,
przyprawa, Chili

przyprawa,
Pomidory z puszki
(krojone), Passata

pomidorowa
(przecier),

Kolendra (liście) 

Tacos
kukurydziane

(mąka
kukurydziana,

woda, olej
słonecznikowy, sól),

Wieprzowina,
łopatka, Łopatka
wołowa, Cebula

czerwona, Fasola
czerwona

(konserwowa),
Kukurydza,

konserwowa, Olej
rzepakowy,

Papryka słodka,
przyprawa, Chili

przyprawa,
Pomidory z puszki
(krojone), Passata

pomidorowa
(przecier),

Kolendra (liście) 


