
oferta 
cateringowa



jaglanka 
w skrócie!



to my!
zespół jaglanki!

Pomysł na Kuchnię Jaglankę zrodził się z potrzeby 
gotowania w zgodzie z naturą szczególnie 

dla najmłodszych. Zainteresowanie naszą kuchnią 
pokazuje jak wielu z nas spragnionych jest 
szczerej i naturalnej kuchni, pełnej smaku 

świeżych owoców i warzyw od lokalnego rolnika, 
prawdziwego chleba na zakwasie, pożywnych zup 
i smakowitych, pachnących dań przygotowanych 

na bazie ekologicznych jaj, certyfikowanego mięsa, 
ryb i nabiału. A dla najbardziej wymagających sami 

pieczemy chleb, bułki oraz przygotowujemy 
roślinne jogurty! Możesz być wegetarianinem, 

weganem, bezglutenowcem, 
przygotujemy dietę dla Ciebie:)



wg zasady naturalnie,
zdrowo, kolorowo!

- prawidłowe odżywianie to podstawa 
życia w zdrowiu, a w okresie wzrostu 
i dojrzewania ma kluczowe znaczenie;

- wspieramy rodziców i kadrę placówek 
przy wyborze odpowiedniej diety 
oraz poprzez organizację warsztatów 
i konsultacji z dietetykiem;

- do tradycyjnych smaków dodajemy nowe, które poszerzają horyzonty 
smakowe i wyrabiają pozytywne nawyki żywieniowe na całe życie;

- prawidłowe odżywianie to inwestycja w zdrowie, a zdrowie to lepsza 
koncentracja i jasny umysł na lekcjach, a co za tym idzie lepsze wyniki 
w nauce;



JEDZENIE
pyszne śniadanie

MNIEJSZYM I WIĘKSZYM PROPONUJEMY NA  POŻYWNE ŚNIADANIE ZBOŻANKI (przygotowywane 
na bazie mleka krowiego, roślinnego bądź wody), chleb na zakwasie z pastami na 
słodko i Słono (smAlec z fasoli, hummus i warzywne guacamole), PESTO natkowym, 
KOKTAJLE (na bazie jogurtów naturalnych krowich, kozich bądź samorobnych 
jogurtów roślinnych), gorące ziołowe herbaty z kleksem słodkiego syropu oraz 
świeżo wyciskane soki.



kotlety mięsne i warzywne, risotto, kasze, 
certyfikowane mięsa, dobrej jakości ryby, 
pełnoziarniste makarony, ryż, kasze, 
naleśniki również dla dzieci uczulonych - 
A to tylko początek ;-)

obiad! 
zupa i drugie danie



Zdrowa kuchnia 
może wydawać się nudna, 
ale czy wiesz, że ….

- mąka z ciecierzycy fantastycznie nadaje się do placków i wypieków, 
a z gotowanej ciecierzycy można upiec pyszne ciasto? 
- kasza gryczana świetnie komponuje się także z czekoladą, 
a nie tylko z gulaszem? 
- jarmuż może i groźnie wygląda, bo przypomina szpinak, ale żadne 
dziecko nie zauważy go w owocowym koktajlu czy daktylowym budyniu? 
A to świetne źródło wapnia!
- awokado, bogate źródło kwasów tłuszczowych nienasyconych, 
jest świetną bazą dla kremów i deserów, a nawet zdrowych lodów, 
a więc prawdziwym błogosławieństwem dla małych alergików? 
- da się upiec ciasto bez jajek? 
Wystarczy zastąpić je siemieniem lnianym lub bananem! 
- nie tylko miodem da się zastąpić cukier? Można to zrobić 
na wiele bezpieczniejszych sposobów niż silnie alergizujący miód, 
a najwspanialszym źródłem słodkiego smaku są daktyle, dodatkowo 
bogate w potas, magnez i witaminy.



u nas najsmaczniej!

U nas naj naj:

- nasze dania mogą wyglądać i smakować tradycyjnie, 
ale często zawierają mniej popularne, ale super zdrowe produkty,
- potrafimy przygotować dla dzieci słodkie podwieczorki bez podawania 
pustych kalorii w postaci białej mąki, cukru czy chrupków kukurydzianych,
- nie boimy się diet eliminacyjnych; u nas nie ma ryżu zamiast naleśników 
dla alergicznych dzieci! 
- stawiamy na zdrowe pieczywo na zakwasie, ale obiecujemy, że od czasu 
do czasu pojawi się i własnoręcznie przez nas robiona rumiana bułeczka:)

A tego u nas nie znajdziecie:

- „gotowców’ ze sklepu typu herbatniki, biszkopty, chrupki kukurydziane, 
wafle ryżowe,
- paluszków rybnych – zamiast tego sami przygotujemy burgery z wysokiej 
jakości ryby, ze zdrowymi dodatkami jak kasza jaglana czy warzywa, 
- wędlin, parówek i innych przemysłowych przetworów – mówimy im nie,
ze względu na wysoką zawartość soli oraz inne dodatki, 
- kostek rosołowych, glutaminianu sodu, gotowych mielonych mięs, 
- pszennych, bezwartościowych buł i drożdżówek z masowej produkcji.



Nasze desery przygotowywane są w kilku odsłonach: 
domowych, bezglutenowych, wegańskich. 
Do wypieków używamy mąk orkiszowych, gryczanych, 
ryżowych, kokosowych, karobu (zamiennik kakao) i warzyw.
dodatkowo Ssami przygotowujemy kisiele i budynie w tym zbożowe.

DESERY ;)
i podwieczorki



nasi dostawcy

BIO – PLANET - http://www.bioplanet.pl - lider rynku w zakresie produkcji i dystrybucji 
żywności ekologicznej. To właśnie tu kupujemy jajka, mąki, kasze, orzechy, suszone owoce,  
zdrowsze zamienniki cukru, przetwory owocowe i warzywne. Dzięki temu mamy pewność, 
że na talerze dzieci trafiają jajka od szczęśliwej kury, niesiarkowane i niedosładzane bakalie 
i przetwory, które składają się z owoców, a nie z syropu glukozowo-fruktozowego. 

DR MARYNIAK - http://drmaryniak.pl - lokalna firma z wieloletnią tradycją, producent 
wysokiej jakości mięsa i jego przetworów. To tu kupujemy polskie mięso od zwierząt 
o kontrolowanym łańcuchu pokarmowym. 

PIEKARNIA SARNOWSKA - https://www.facebook.com/piekarniasarnowska - dostawca 
chleba w dni, kiedy nie pieczemy go sami. Producent pieczywa na zakwasie żytnim, 
pieczonego metodami tradycyjnymi, bez drożdży, polepszaczy i spulchniaczy. 
Świeże warzywa i owoce dostarczają nam kilka razy w tygodniu lokalni producenci. 

Używamy głównie produktów sezonowych, dlatego ciężko u nas znaleźć świeżego ogórka 
w grudniu, ale dla stęsknionych lata, w ramach atrakcji, może się zdarzyć jakiś powiew 
egzotyki. W końcu raz, nie zawsze :)



Dlaczego warto spotkać się
z naszym dietetykiem? 

Niewielu z rodziców zdaje sobie sprawę, jak wiele problemów 
może rozwiązać zmiana diety. Wydaje nam się, że nasze dziecko 
„tak już ma”, a do dietetyka chodzi się przy problemach 
z otyłością i nadwagą, ewentualnie cukrzycą. 

- nadpobudliwość lub ospałość?
- problemy ze snem? 
- słaba odporność i ciągle infekcje?
- alergie pokarmowe? 

Jeżeli którekolwiek z tych problemów jest Państwu bliski, 
zapraszamy na bezpłatne spotkanie z naszym dietetykiem. 
Zapewniamy – właściwa dieta czyni cuda! 



ale pyyszne !

Kuchnia Jaglanka
ul. Grunwaldzka 581, Plewiska

www.kuchniajaglanka.pl
mail: halo@kuchniajaglanka.pl
telefon: 604.251.770 / 608.571.964


