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           Domowy Obiadek sp. z o.o. 

                                   ul. Grunwaldzka 640 62-064 Poznań 

   telefon: 600 39 46 46, 668 61 55 66 

                                     e-mail : biuro@domowyobiadek.pl 

 

Oferta przygotowania, dostarczania i 
wydawania posiłków dla uczniów 

 

Domowy Obiadek od 2005 roku specjalizuje się w żywieniu dzieci w szkołach, 

przedszkolach i żłobkach. Naszą misją jest przygotowanie oraz dostarczanie zdrowych, 

pełnowartościowych, dostosowanych do potrzeb dzieci posiłków koniecznych nie tylko dla ich 

dobrego samopoczucia, ale i rozwoju. 

 

Doświadczenie - nieprzerwanie od 14 lat zapewniamy najwyższej jakości 

usługi. Obecnie dostarczamy ponad 4000 posiłków, w tym 2300 obiadów 

codziennie do ponad 30 placówek  na terenie Poznania i w promieniu 40 

kilometrów w takich miejscowościach jak Buk, Mosina, Oborniki czy Swarzędz. 

 

 

Profesjonalizm - nasz zespół to 15 wykwalifikowanych pracowników   

etatowych z wieloletnim doświadczeniem w żywieniu dzieci. Ich wiedza i 

umiejętności zapewniają, że przygotowywane dania są dostosowanie do wieku 

dzieci oraz uwzględniają wydatek energetyczny uzależniony od aktywności 

fizycznej (alternatywnie do zmieniających się pór roku). 

 

Bezpieczeństwo - nad jakością i składem posiłków czuwają codziennie szef 

kuchni i dyplomowany dietetyk, a serwowane przez nas menu opiera się na 

piramidzie żywienia, którą zaleca WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). 

 

Tworząc menu kierujemy się zasadą 75/25, czyli posiłki, które spożywają dzieci   

w przedszkolu stanowią: 

 

- 75 % zapotrzebowania dziennego dziecka pod względem energii i ważnych 

składników pokarmowych 

 

- 25% to posiłki spożywane w domu -  tutaj także służymy pomocą 

przygotowując propozycje dla dla rodziców dotyczące kolacji dla dziecka wraz 

z przepisami 
 

* w przypadku żywienia śniadania + obiad + podwieczorek 

 

W naszej kuchni nie stosujemy sztucznych dodatków. Smaki naszych potraw pochodzą ze 
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świeżych składników, które kupujemy u sprawdzonych lokalnych producentów oraz 

naturalnych przypraw tj. tymianek, lubczyk, bazylia. 

 

Elastyczność - dopasowujemy dostawy do potrzeb i harmonogramów 

naszych klientów, jestesmy otwarci na sugestie odnośnie menu, a diety 

specjalne np. bezglutenowa przygotowujemy w tej samej cenie, co dietę 

standardową.   

 

 

Ponadto współpracując z Domowym Obiadkiem 

otrzymujesz: 
 

 

 

Wygodne anulacje 

Liczbę potrzebnych posiłków można podać do 15.30 w dniu 

poprzedzającym dostawę posiłków. 

 

 

Urozmaicenie 

Potrawy w naszym menu nie powtarzają się częściej niż raz na 10 dni 

 

 

Bez chemii 

W naszej kuchni stosujemy tylko naturalne przyprawy i dodatki 

 

 

 

Darmowe dostawy 

Zapewniamy darmowe dostawy posiłków na terenie Poznania i okolic 

 

 

 

Przykładowe menu na dwa tygodnie - DIETA STANDARDOWA 
 

Dieta standardowa to pełna doskonałych potraw oferta skierowana do dzieci, których 

dieta nie wyklucza spożywania określonych produktów. To zdrowe, odpowiednio 

zbilansowane i zróżnicowane menu łączące najwyższej jakości mięso, ryby, warzywa, owoce 

oraz nabiał. Zestawy obiadowe dostarczamy według następującego standardu: zupa, drugie 

danie mięsne/rybne/jarskie oraz dodatków: białkowych/skrobiowych, warzyw gotowanych lub 

surówek/sałatek. W każdym tygodniu serwujemy: 

 

- 3 drugie dania mięsne 

- 1 drugie danie rybne 



3 

- 1 drugie danie jarskie 

 

Gramaturę potraw możemy dostosować do możliwości konsumpcyjnych dzieci według grup 

wiekowych, oferujemy dwie wielkości porcji: 

 

● dla dzieci z klas 0-III, zupa o objętości 250 ml, drugie danie 280-400 g 

● dla dzieci z klas IV-VIII, zupa o objętości 300 ml, drugie danie 350-450 g 

 

TYDZIEŃ 1 

 

dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

KALORYCZNOŚĆ 612 kcal 599 kcal 595 kcal 605 kcal 618 kcal 

ZUPA: Krem 

pomidorowy 

z ryżem 

Barszcz 

ukraiński 

Zupa jarzynowa Krem 

pieczarkowy z 

grzankami 

Zupa 

kalafiorowa 

DANIE GŁÓWNE: Kotlet de 

volaille z 

ziemniakami  

i surówką z 

marchewki z 

ananasem 

Pancakes z 

owocami i 

syropem 

Gołąbki 

warzywne w 

sosie 

pomidorowym z 

kaszą pęczak 

Pieczona roladka 

z kurczaka ze 

szpinakiem, 

brązowy ryż, 

warzywa 

gotowane 

Paluszki rybne 

z dorsza, 

ziemniaki 

puree, 

marchewka z 

groszkiem 

NAPÓJ GRATIS: Lemoniada 

cytrynowa z 

miętą 

Kompot z 

jabłek i 

rabarbaru 

Kompot z 

truskawek 

Lemoniada 

pomarańczowa 

Kompot z 

gruszek 

 

 

 

 
TYDZIEŃ 2 

 

dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

KALORYCZNOŚ

Ć 614 kcal 597 kcal 595 kcal 617 kcal 621 kcal 

ZUPA: Krem z 

marchewki 

i dyni 

Zupa ogórkowa Krem z 

pieczonych 

czerwonych 

warzyw 

Krupnik na 

bulionie 

Rosół z 

makaronem i 

marchewką 

DANIE 

GŁÓWNE: 

Sznycelki z 

indyka, 

ziemniaki 

puree, 

surówka z 

kapusty 

pekińskiej 

Makaron penne 

z delikatnym 

sosem 

bolognese, 

natką pietruszki i 

serem mozarella 

Ryż 

gotowany na 

mleku 

z jabłkiem 

i 

cynamonem, 

zapiekany 
w piecu 

Pulpeciki z 

kurczaka w 

sosie 

koperkowym, 

kasza kuskus, 

buraczki 

gotowane 

Pieczony mintaj, 

ziemniaki, 

surówka z 

kiszonej kapusty 

z marchewką 

NAPÓJ GRATIS: Lemoniada 

cytrynowa z 

miętą 

Kompot z jabłek 

rabarbaru 

Kompot z 

truskawek 

Lemoniada 

pomarańczowa 

Kompot z 

gruszek 
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Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom placówek edukacyjnych, zapewniamy 

także posiłki dla dzieci ze szczególnymi potrzebami dietetycznymi, w tym dania wykluczające 

mleko i przetwory mleczne, jaja, mięso czy gluten. 

 

Co ważne diety te, nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami 

 

DIETA BEZMLECZNA I BEZJAJECZNA 
 

Dieta bezmleczna i bezjajeczna przygotowywana jest specjalnie dla dzieci z alergiami i 

nietolerancjami pokarmowymi. W przypadku tej diety stosujemy wysokojakościowe zamienniki 

roślinne dla wyeliminowanych produktów przy jednoczesnym pokryciu zapotrzebowania na 

mikroelementy i makroelementy. 

 

DIETA WEGETARIAŃSKA 
 

Dietę wegetariańską przygotowujemy z myślą o osobach, które dobrowolnie ale też ze 

względów zdrowotnych eliminują ze swoich posiłków mięso i produkty pochodzenia 

zwierzęcego. Przygotowywane przez nas posiłki zawierające wyłącznie białko roślinne są 

równie smaczne i odżywcze jak w przypadku diety standardowej. 

 

DIETA BEZGLUTENOWA 

 
Gluten czyli białka zbóż: żyto, jęczmień, pszenica i owies, przeciwwskazany jest w celiakii 

oraz nietolerancji na gluten. Posiadamy certyfikat “Przekreślonego Kłosa” dzięki, któremu 

nasi klienci mogą być pewni bezpieczeństwa spożywanych produktów. 

 

Przygotowanie posiłków to jednak nie wszystko: 

 
Jesteśmy partnerem programu www.zdrowyprzedszkolak.org, który ma na celu 

utrwalenie wśród rodziców oraz personelu placówek oświatowych prawidłowych nawyków 

żywieniowych. Inicjatywa ta pozwoli w przyszłości uniknąć błędów w żywieniu dzieci i 

poważnych następstw zdrowotnych w przyszłości. 

 

Współpracujemy również z FitCamp www.fitcamp.pl, fundacją realizującą projekty 

żywieniowe oraz sportowe (warsztaty żywieniowe, wyżywienie na obozach i półkoloniach 

sportowych, program Body Challenge dla dzieci z problemami nadwagi i otyłości, Akademia 

Sportowa Fit Camp - zajęcia całoroczne dla dzieci). 

 
W ramach współpracy Domowy Obiadek oferuje szereg usług dodatkowych nie 

tylko dla uczniów, ale także dla rodziców i kadry pedagogicznej. Dlaczego? Ponieważ 

wierzymy, że nasza misja to nie tylko dostarczanie posiłków ale także budowanie 

świadomości dotyczącej zdrowego żywienia. 

 

 

http://www.fitcamp.pl/


5 

Ponadto zapewniamy: 

 
● Prowadzenie sklepiku szkolnego zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Oferta produktów dostępnych w sklepiku szkolnym 

będzie ustalana wspólnie z Radą Rodziców oraz Dyrekcją Szkoły, a wśród 

asortymentu znajdą się między innymi: 

 

- zdrowe przekąski: kanapki, sałatki, muesli przygotowywane w naszej kuchni 

- słodycze bez cukru 

- naturalne soki i napoje   

- smoothie i koktajle owocowe 

 

● Profesjonalny ciąg wydawczy wyposażony w wysokiej klasy sprzęt gastronomiczny 

● Spotkania dla rodziców z naszym dietetykiem specjalizującym się w żywieniu dzieci 

● Warsztaty dla dzieci - zdrowe gotowanie, zdobienie pierników, savoir vivre 

● “Suchy prowiant” na wycieczki 

● Cykliczne konkursy z nagrodami z wiedzy o zdrowym odżywianiu 

● Automaty vendingowe ze zdrową żywnością 

● Dedykowanego opiekuna klienta 

● Przepisy na zdrowe dania uzupełniające dietę dzieci 

● Atrakcyjne rabaty u naszych partnerów - FitFood, Secret Garden oraz JustChopped 

 

Oferta cenowa: 
● zupa – 4,50 PLN 

● zestaw zupa o objętości 250 ml, drugie danie 350-400 g - 12,50 PLN 

● danie główne -  9,50 PLN 

 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz składania dodatkowych pytań odnośnie 

przedstawionej oferty. 

 
 


