Sklad potraw
ZuPv
1.)Ros6i):

Wywar drobiowy (porcjE rosolowe zkury, indyka), wyvriar warzywny (marchew, pietruszkl,
seler,
cebula, pon, czosnek, kapusta)ziofa (li5i laurowy, ziele pngielski:, pieprz ziarnisty,
tymianek)s61.
Z)Fournidonowa z ma&ranonern

:

Rosoi, przecier pomiclorowy (przecier pomidorowy looif/o), Smietana 18%(mleko, 2ywe
kuliury

bakterii m{ekowych).
3) .!anzynowa z socze'wic4:

wywar wieprzowy n;r ko6ciach schabowych wieprzowyph, marchew, pietruszka, seler, zierhniaki, por,
soczewica, nai pietruszki, koper, liSci laurowy, ziele an$ielskie, majeranek, pieprz, s6l.
4) Knupni[<:

Wywar z korpus6w zszyjkq, ze skrzydlami z kurczaka, dparchew, pietruszka, seler, por lub cebula,
zienrniaki, kasza jqczrnienna, ziele angielskie, li$i laurovyV, s6l, natka pietruszki, koper.
5) Botwinkowa

z ja.!kierm:

Botwina, buraki, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, cebula, Smietana !8%,fi|e laurowyf, ziele
angieiskie, sol, pieprz, kwasek cytrynowy, jajko.
6)Janzynowa:

Wywar na korpusach z kury ze skrzydlami iszyjkami, mprchew, pietruszka, seler, por, zieniniaki,
kalafior, brokul, kapusta biata, natka pietruszki, koper, $mietana, s6l, pieprz, li6i laurowy, ziele
a

ngielskie.

7) Zupa z gnoszkiem ;zielonym i rnakaronem:
Rosot, marchew w kc,stkQ, pietruszka w kostkq, groszel( zielony, maslo 82/o, makaron.
8)Grysi[<owa:

Wywar na korpusach z kury ze skrzydlamiiszyjkami, mlrchew, pietruszka, seler, ziemniaki, por,
kasza manna, natka pietruszki, s6l, pieprz, li36 laurowy, ziele angielskie.

9)096nkowa:
Wywar wieprzowy na ko6ciach schabowych, marchew, pietruszka, seler, po, ziemniaki, ogprki
kwaszone, natka piet,ruszki, koper, maslo 82Yo, olej rzepakowy, Smietana !8Yo, s6l, pieprz, ziele
angielskie, li5i laurovvy.
10) .lanzynowa z ciecienzycq:

Wywar na korpusaclr z kury ze skrzydlami i szyjkami, qrarchew, pietruszka, seler, por, zierpniaki,
fasolka szparagowa, ciecierzyca, natka pietruszki, kopgr, s6l, pieprz, liSi laurowy, ziele anfielskie.
li0) Zalewajka

z

.!ajk[em

:

Wywar wieprzowy na wqdzonych koSciach schabowych, marchew, pietruszka, seler, cebfrla, czosnek,
ziemniaki, jajka, Smietana30Yo, zakwas (mqka 2ytnia, ozosnek, woda), majeranek, s6l, pieprz,
lLll) Brokutowa:

Wywar na korpusaclh z kury ze skrzydlami iszyjkami, brokuf, marchew, pietruszka, seler, por,
ziemniaki, Smietana 30%, natka pietruszki, s6l, pieprz, li6i laurowy, ziele angielskie.

lVnal<anon

(mqka makaronowa z pszenicy zwyczajnej, jqjko, woda, s6l)

[fldanra
L)Sknzydetka z kurczaka pieczone:

Skrzydelko drobiowe, s6l, pieprz, papryka stodka, curry, czosnek.

2)Bitki wiepnzowe lv sosie wfasnym:
Szynka, s6l, pieprz, majeranek, papryka slodka, mqka, olej rzepakowy, Smietana 18%.

3) Makaron tazankii z nniqsern i kapustq:
Makaron tazanki (sermolina z pszenicy durum, woda), kapusta kiszona, miqso mielone z topatki
wieprzowej duszon13, cebula duszona, marchew, pietruszka, seler, li5i laurowy, ziele angielskie,
pieprz, kminek, s6l.

4)Warzywa duszone z miqsem drobiowym:
Miqso kurczaka z udZca bez sk6ry, bez koSci, pieczarki, fasolka szparagowa, kukurydza, niarchew,
pietruszka, seler, cerbula, czosne , olej rzepakowy, papryka slodka, s6l, pieprz, oregano, bazylia.
5) Kotlet schabowy'w panierce:
Miqso ze schabu wieprzowe, s6l, pieprz, papryka slodka, majeranek, jajko, bulka tarta(nfqka pszenna,
woda, dro2d2e, s6l), olej rzepakowy.

Kotlet schabowy dt'tszony:
Miqso ze schabu wleprzowe, s6l, pieprz, papryka slo{ka, majeranek, cebula, mleko.
6)Spaghetti bolognese:

Makaron spaghetti (nnqka pszenicy durum, woda)
oleju rzepakowym, celbula, czosnek, marchew, pi
7O%o,

zagqszczony sokl pomidorowy 3O%, regulato

oregano, s6l, pieprz C,ayen, mqka pszenna.
7) Kotlet mielony lub pulpety na parze:

y;;ilTtzowe

mielone z lopatki, czerstwa bulka, mlbko, cebuta, jajka,
butka tarta, s6t,
15ieprz,

otej

Pulpet jest duszony w, piecu konwekcyjnym na parze,
nie sma2onv.

8) Filet ryhny pan!erorwany:
Filet ryby dorsz, sdl, pieprz, cebula, natka pietruszki, sok z
cytryny, jajko, butka tarta (mqka pszenna,
woda, dro2d2e, s6l), olej rzepakowy,
Filet nybny na parze z warzywarni i ziolami:
Filet ryby dorsz, s6l, pieprz, natka pietruszki, rozmaryn, ziele
angielskie, sok z cytryny, cebqla,
marchew, pietruszka, seler
9) Udko luh skrzydefka pieczone z kurczaka:
Udziec z kurczaka lub skrzydelka, przyprawa do kurczaka (s61, papryka
slodka, czosnek, cukier,

majeranek, kolendra, kurkuma, imbir, chili, kmin rzymslli, gorczyca
biata, kminek, gozdziki,

glutaminian monosodowy).
Sos pomidorowy:

Przecier pomidorowy(pomidory 70%, zaggszczony sok pbmidorowy
30%, regulator kwasowosci
(kwasek cytrynowy)), cebula, czosnek, marchew, pietruqzka,
seler, s6l, pieprz, zasmazka: mQka
pszenna, maslo 82%
tr0) Pieczeri rzymska:

Miqso mielone z topatkiwieprzowej, cebula, iaja, s6l, pieprz, kasza
manna, groszek zielony
sos 6rnletanowy: wywar wieprzowo

- warzywny ( wywar wieprzowy na ko6ciach schabowr/ch,
marchew, pietruszka, seler) cebula, natka pietruszki, koper, Smietana 30%,
mqka pszenna

11) Sos z warzyw sezonowych:
Cukinia, papryka, cebula, marchew, pietruszka, seler, pieczarki, lubczyk,
natka pietruszki, neii selera,

s6l, pieprz
12)Racuchy z jabfkami:
Jablka, mleko, jajka, mqka pszenna, cukier, olej rzepakowy
13) Gulasz z warzywami:

lVliqso wieprzowe zszrynki, topatki,
cebura, marchew, o96rki kwaszone,
olej rzepakowy,
pszenna, Smietana L8i%,5s1, pieprz,
lisi laurowy,

rTt

ka

ziele ai

L4) Fienog[ nuskie z oiknasq:
Mqka pszenna, jajko, woda, s6r, twa169 p6ftfusty,
cebura sma2ona na oleju rzepakowym,
ziemniaki
gotowane, s6l, pieprz,, sfonina wieprzowa

15)Wqtr6hka drohrousa z cebu[kq:
WQtrdbka drobiowa, rnqka pszenna, cebula,
olej rzepakdwy, s6l, pieprz

Satatki
Bunacz$<i

na ciepto: burak gotowany, s6l, pieprz,
cukier, maslo.

[Mflzen[a: o96rek Swiez'/, Smietana,
s;61, pieprz.

Elata kapusta: biala kapusta, marchewka, jabfko,
cebulai natka pietruszki, sok z cytryny,
culSier, s6l,
pieprz.
sun6wka z ogorka kweiszonego w delikatnym
sosie musitardowo - miodowym: o96rki
kwaszone,
sos: musztarda, mi6ci rvierkokwiatowy,
sok z cytryny, orej rzepak rwy, cukier, s6r, pieprz.
Svlanchewka z jabfkie'n: marchew, jabtko,
cukier, s6r, pieprz, kwasek cytrynowy, Smietana
1g%.

Kapulsta [<waszona: kapusta kwaszona, jabtko,
marchew, cebula, natka pietruszki, s6l, pieprz,
cukier,
olej rzepakowy.
vrsJ
r4trPdt\uwy.
Bu$<iet

warzyw: march,ew, brokul, kalafior, s6l, pieprz,

g2%

^'prlo

i kolacfrre:
Mlasto ekstra 82% ttq,is;rczt.!

Skladniki: Smietanka pErsteryzowana
Ketchup Fanex prernlel m
sktadniki: koncentrat prrmidorowy (78%, co
odpowiada 20og Swie2ych pomidor6w na ka2de
1o0g
ketchupu), woda, cukier, ocet spirytusowy, s6l,
skrobi modyfiko uana, przyprawy,
sLrar, guma ksantanowa), regurator

il:::tffjrr,rrrJguma

substancjei
o I tLJbi

fwasowosci(kwas cytrynowy) aronpat.

Mursztarda Kielecka

skladniki: woda, ocet s5rirytusowy, GoRCZycA,
cukier, s6rl skrobia modyfikowana kukurydziana,
przyprawy, substancja [,ronserwuiqca, benzoesan
sodu, barwniki: kurkumina.
Majonez Kielecki:
Skladniki : olej rzepa kowy rafinowa ny, m usztarda
(woda, gcet, gorczyca, cukier, s6l, przypravYy),

woda, 261tka jaj kurzych (7,0%l

Bez

Folqdwica nniodowa on ygiera0na
Skiadniki: filet z kurczaka (58%), woda, skrobia zi
bialka MLEKA, stabili:ratory, di fosforany, tri fosfo
wzmacniacz smaku: g;lutaminian monosodowy,
wY, Il^
SELER), przeciwutleniacz, askrobinian sodu, mi6d
sodu. Pnodukt moze z:awiera6 zboza zawierajqce
Szynka wqdzona

Skfadniki: rniqso wieprnzowe z szynki (82%), woda, s6l, siabilizator: di fosforan, tri fosforan,
skrobia
ziemniaczana, substancje zagqszczajqce: karagen, ekstr!kt przypraw regulator kwasowoScf:
octan
su, bialko wieprzowe kalogenowef Oiatko SoJoWE, blonnik owsiany,

pota
wzm
kons

lutaminian sodu, przeciwutleniacz: askrobinian sodu, aromaty, substbncja
I sodu

Krakowska sucha eks;tna krakus
wqdzarniczego, substancja konsenruujqca

E

250, na 100! wyrobu gotowego zu2yto 1439 miesa

wieprzowego. Produlrt mo2e zawierai:SOJ[, zb
POCHODT\E ( w tym LAKTOZE) SELER, GORCZYC
Diem tnu,rsecawkowy lliskoslodzony
Skladniki:truskawki, ,cukier, woda, substancja 2elujqca, pektyna, regulator kwasowo(ci, krrVas
cytrynowy icytrynian sodu, substancja zagqszczajqca;
$uma guar. Sporzqdzonoz4Ogowoli6w na
1009 produktu.
Filet z rna[<neli w ole.!ul noSlinnym

Sktadniki:filet z makreli (60%), olej rzepakowy, s6l, Mo2e zawiera6 GLUTEN, MLEKO, JAJA, SEZAM,
DWUTLEI\EK SIARKI,

:SELER.

Twa169 p6tttusty

Sktadniki: MLEKO pasteryzowane, kultury bakterii mleklwych (MLEKO)
Sen gonlda

Skladniki: MLEKO pasiteryzowa e, s6l spo2ywcza, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii
mlekowych (MLEKO) podpuszczka mikrobiologiczna, bf rwnik: karoten.
Fasztet cIechanows[<i
Sktadniki: miqso odd:lielone mechanicznie z kurczqt (3q%), woda, sk6rki z kurczqt, miqso ralieprzowe
(1'0%), kasza mann (z PSZENICY), wqtroba z kurczqt, tfu;zcz wieprzowy, sk6rkiwieprzowe,
biatt<o

w proszku odtluszczone,IJAJA kurze w proszku, przyprawy, rlyzmacniacz
smaku - glutaminian monosodowy, aromaty (zawierajq soJE,
smaKu
prlrdukt mo2e
<LEKO fqcznie LAKToZA),
SOJE, <LEKo
LAKTOZ$, prd
zawierai: ORZESZKI ZIEMNIE, SELEiR, cORCZYCE, NASIQNA SEZAMU.

SOJOWE, skrobia, s6l, MLEKO

Fan6w$<[szkolne

Sktadniki: miqso 37% (w tym: miqso z kurczqt 29%,
midpo wieprzowe g%o), woda,tluszcz wieprzowy,
- --;-r'--"t,
z kurczqt, sk6rkiwiepr{owe, skrobia modyfikowana,
biarkrp soJowE,
.^l
T".nanicznie
-'rk^+^^^:---s6l,
substancja
zagqsz:czajqca: guma guar, karagen, przyjprawy, qrvilroLy
tJ,syvy, aromaty (I w tym
tytlt aromat oy
dvmu
wqdzaririczego) i ekstrakty, przyprawy, stabilizatory tri
fosfora ny, regu tato ry
fos
kwasowoic[: octany sodu, kwas cytrynowy: wzmacniacl["U"ir.U: _O]
[<wasowoic[:
sr
smaku:
E6z!, przeciwutleniacz: aftoruinia,ny
sodu, dekstroza, substancja konserwujEca:
konserwujqca: azotyn
azotvn sodu. MozliwoSi:
MozriwoSi: GoRczycA,
GoRCZycA, MLEKo
MLEKO,

:::::*^r,':l_.

:?Hri"Jr:::z4substancja
GLUTENY,
SELERA.

lAKrozy,

@gon6wka wfieprzowa

Sktadniki: miqso wieprzowe (67%) woda, s6l biatko

wieprzowe, bfonnik PSZENNy, btonnik babki jajow
substancje zagqszczajqc e.. E4O7 , E415, przeciwutl
zawierajq Mt_EKO lqcznie z LAKTOZ,{), wzmacniac
substancja konserwujqca E250. produkt mo2e

za

MLEKO z LAKTOZ,{, ORZECHY, SELER, SOJE.

Golonka z kunczaka
Skladniki: miqso z kurczaka 66yo, woda,2elatyna
E330, ekstrakty przypraw, bialko drobiowe, stabil

przyprawy, substancja konserwujqca E250, mo2e
GORCZYCE, SELER, SOJE.

Szynka biata

Skladniki: rniqso z ind'yka (46%1, woda, sk6ry z in
substancja zagqszczaj,qca E407, glukoza, stabiliza
bambusowy, przeciwutleniacz E316, wzmacniacz
wqdzarniczego, subst;ancja konserwujqca E250,
Szynk6wka

Fasta jajeczula
Sktadniki: jajka, ser z6tty, majonez kielecki,

natka pietruszki.

Twanoiek z rzodkiewkq lub og6rkiem iszczypiorkiem
Skladniki: twa169 pdltlusty, Smietana Lg%, rzodkiewka
Kompot wieloowocowy
Sktadniki: truskawki, wi$nie, Sliwki, porzeczki, malina,

og6rek i szczypiorek, s6l,

