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Dieta:
DIETA NO LACTOSE & GLUTEN FREE

środa
05-10-2022

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 
Naleśniki z twarożkiem, owocami i polewą czekoladową 

Ser twarogowy
półtłusty bez

laktozy, Jogurt
naturalny bez
laktozy, Miód

pszczeli, Śliwki,
Winogrona,

Melon, Płatki
migdałów,

Orzechy
nerkowca,

Ciasto
naleśnikowe bez

laktozy,
usmażone

(mąka pszenna,
jaja, mleko bez
laktozy, woda,

olej
słonecznikowy,

proszek do
pieczenia),
Czekolada
gorzka bez

laktozy, Mleko
bezlaktozowe

1,5% 

Ser twarogowy
półtłusty bez

laktozy, Jogurt
naturalny bez
laktozy, Miód

pszczeli, Śliwki,
Winogrona,

Melon, Płatki
migdałów,

Orzechy
nerkowca,

Ciasto
naleśnikowe bez

laktozy,
usmażone

(mąka pszenna,
jaja, mleko bez
laktozy, woda,

olej
słonecznikowy,

proszek do
pieczenia),
Czekolada
gorzka bez

laktozy, Mleko
bezlaktozowe

1,5% 

Ser twarogowy
półtłusty bez

laktozy, Jogurt
naturalny bez
laktozy, Miód

pszczeli, Śliwki,
Winogrona,

Melon, Płatki
migdałów,

Orzechy
nerkowca,

Ciasto
naleśnikowe bez

laktozy,
usmażone

(mąka pszenna,
jaja, mleko bez
laktozy, woda,

olej
słonecznikowy,

proszek do
pieczenia),
Czekolada
gorzka bez

laktozy, Mleko
bezlaktozowe

1,5% 

Ser twarogowy
półtłusty bez

laktozy, Jogurt
naturalny bez
laktozy, Miód

pszczeli, Śliwki,
Winogrona,

Melon, Płatki
migdałów,

Orzechy
nerkowca,

Ciasto
naleśnikowe bez

laktozy,
usmażone

(mąka pszenna,
jaja, mleko bez
laktozy, woda,

olej
słonecznikowy,

proszek do
pieczenia),
Czekolada
gorzka bez

laktozy, Mleko
bezlaktozowe

1,5% 

Ser twarogowy
półtłusty bez

laktozy, Jogurt
naturalny bez
laktozy, Miód

pszczeli, Śliwki,
Winogrona,

Melon, Płatki
migdałów,

Orzechy
nerkowca,

Ciasto
naleśnikowe bez

laktozy,
usmażone

(mąka pszenna,
jaja, mleko bez
laktozy, woda,

olej
słonecznikowy,

proszek do
pieczenia),
Czekolada
gorzka bez

laktozy, Mleko
bezlaktozowe

1,5% 

Drugie śniadanie 
Pasta z zielonego groszku, focaccia, kalarepa, papryka 

Groszek zielony,
mrożony, Sok

cytrynowy,
Czosnek, Mięta
świeża, Oliwa z

oliwek, Sól biała,
Pieprz, Focaccia
z rozmarynem i

oliwą (mąka
pszenna, woda,
olej rzepakowy,

zakwas żytni, sól,
drożdże, oliwa z
oliwek, rozmaryn),

Rukola, Kiełki
buraka,

Kalarepa,
Papryka

czerwona 

Groszek zielony,
mrożony, Sok

cytrynowy,
Czosnek, Mięta
świeża, Oliwa z

oliwek, Sól biała,
Pieprz, Focaccia
z rozmarynem i

oliwą (mąka
pszenna, woda,
olej rzepakowy,

zakwas żytni, sól,
drożdże, oliwa z
oliwek, rozmaryn),

Rukola, Kiełki
buraka,

Kalarepa,
Papryka

czerwona 

Groszek zielony,
mrożony, Sok

cytrynowy,
Czosnek, Mięta
świeża, Oliwa z

oliwek, Sól biała,
Pieprz, Focaccia
z rozmarynem i

oliwą (mąka
pszenna, woda,
olej rzepakowy,

zakwas żytni, sól,
drożdże, oliwa z
oliwek, rozmaryn),

Rukola, Kiełki
buraka,

Kalarepa,
Papryka

czerwona 

Groszek zielony,
mrożony, Sok

cytrynowy,
Czosnek, Mięta
świeża, Oliwa z

oliwek, Sól biała,
Pieprz, Focaccia
z rozmarynem i

oliwą (mąka
pszenna, woda,
olej rzepakowy,

zakwas żytni, sól,
drożdże, oliwa z
oliwek, rozmaryn),

Rukola, Kiełki
buraka,

Kalarepa,
Papryka

czerwona 

Groszek zielony,
mrożony, Sok

cytrynowy,
Czosnek, Mięta
świeża, Oliwa z

oliwek, Sól biała,
Pieprz, Focaccia
z rozmarynem i

oliwą (mąka
pszenna, woda,
olej rzepakowy,

zakwas żytni, sól,
drożdże, oliwa z
oliwek, rozmaryn),

Rukola, Kiełki
buraka,

Kalarepa,
Papryka

czerwona 



DIET POINT Catering Dietetyczny Strona 2 / 2

Obiad 
Penne w sosie brokułowo- serowym z łososiem wędzonym i oliwkami 

Makaron penne,
pełnoziarnisty,

Brokuły,
mrożone, Cebula,

Czosnek, Ser
cheddar, bez
laktozy, Olej
rzepakowy,

Pieprz, Łosoś,
wędzony,

Śmietana bez
laktozy 18%,

Mleko
bezlaktozowe

1,5%, Pomidory
koktajlowe,

Koper ogrodowy,
Ser cheddar, bez

laktozy 

Makaron penne,
pełnoziarnisty,

Brokuły,
mrożone, Cebula,

Czosnek, Ser
cheddar, bez
laktozy, Olej
rzepakowy,

Pieprz, Łosoś,
wędzony,

Śmietana bez
laktozy 18%,

Mleko
bezlaktozowe

1,5%, Pomidory
koktajlowe,

Koper ogrodowy,
Ser cheddar, bez

laktozy 

Makaron penne,
pełnoziarnisty,

Brokuły,
mrożone, Cebula,

Czosnek, Ser
cheddar, bez
laktozy, Olej
rzepakowy,

Pieprz, Łosoś,
wędzony,

Śmietana bez
laktozy 18%,

Mleko
bezlaktozowe

1,5%, Pomidory
koktajlowe,

Koper ogrodowy,
Ser cheddar, bez

laktozy 

Makaron penne,
pełnoziarnisty,

Brokuły,
mrożone, Cebula,

Czosnek, Ser
cheddar, bez
laktozy, Olej
rzepakowy,

Pieprz, Łosoś,
wędzony,

Śmietana bez
laktozy 18%,

Mleko
bezlaktozowe

1,5%, Pomidory
koktajlowe,

Koper ogrodowy,
Ser cheddar, bez

laktozy 

Makaron penne,
pełnoziarnisty,

Brokuły,
mrożone, Cebula,

Czosnek, Ser
cheddar, bez
laktozy, Olej
rzepakowy,

Pieprz, Łosoś,
wędzony,

Śmietana bez
laktozy 18%,

Mleko
bezlaktozowe

1,5%, Pomidory
koktajlowe,

Koper ogrodowy,
Ser cheddar, bez

laktozy 

Podwieczorek 
Smoothie z kiwi, ananasem i pomarańczą 

Kiwi, mrożone,
Ananas, Sok

pomarańczowy,
Woda

niegazowana,
Miód pszczeli 

Kiwi, mrożone,
Ananas, Sok

pomarańczowy,
Woda

niegazowana,
Miód pszczeli 

Kiwi, mrożone,
Ananas, Sok

pomarańczowy,
Woda

niegazowana,
Miód pszczeli 

Kiwi, mrożone,
Ananas, Sok

pomarańczowy,
Woda

niegazowana,
Miód pszczeli 

Kiwi, mrożone,
Ananas, Sok

pomarańczowy,
Woda

niegazowana,
Miód pszczeli 

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) 


