
PLANOWANY  JADŁOSPIS
W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają stały dostęp do wody mineralnej
Codziennie otrzymują świeże owoce i warzywa
Wywar mięsno-warzywny: Składniki : marchew, por, pietruszka korzeń, seler korzeń (5), cebula, natka pietruszki, lubczyk, mięso: drób,
wieprzowina lub wołowina, do produkcji wywaru użyto mieszanki przypraw,
Z  różnych przyczyn jadłospis może ulec niewielkiej zmianie

DATA I ŚNIADANIE gramat II ŚNIADANIE gramat                                         OBIAD
ZUPA gramat II DANIE gramat

1 26.09.2022
poniedziałek

Chleb z masłem(1,2) 
 Szynką wiejską
 pomidor
Kawa  na mleku  (2)

100g
30g
20g

200g

Mus owocowy 
Podpłomyki waflowe 
wielozbożowe

120g ogórkowa na wywarze mięsno-
warzywnym z ryżem   (2,5)

250g Placki ziemniaczano-
warzywne (1,3) smażone z 
ckurem 
kiwi
kompot z owoców

150g
150/g
200g

2 27.09.2022
wtorek

kawiarka  z masłem z  
(1,2) z serem topionym
Płatki owsiane   na 
mleku (2)

60g
15g

200g

Galaretka owocowa 
Bita śmietana
owoce

150/g Krem z dyni  na wywarze mięsno-
warzywnym (5)

250g Klopsik z mięsa wieprz-woł 
(1,3)
Ziemniaki
Kapusta biał z koperkiem  
zasmażana 
Kompot z owoców: 
porzeczka

100g        
   200g

200g

3 28.09.2022
środa

Chleb jaglany z masłem
Pasta  z  makreli 
wędzonej  z twarogiem 
ze szczypiorkiem i 
rzodkiewka  (1,2,4)
herbata z cytryna  
dosłodzona miodem

100g
40g

200g

Jogurt  z owocami 120/g Szczawiowa z jajkiem i 
ziemniakami na wywarze mięsno-
warzywnym i (5) 

250g Schab gotowany w ziołach
kasza jęczmienna (1)
rzodkiew  z marchewką
Kompot z owoców

      70g
200g
100g

200g

4 29.09.2022
czwartek

Chałka z masłem 
 (1,2)
Zupa mleczna płatki 
kukurydziane  (2)
jabłko

50/g
100/g
200/g

50/g

Serek Danio
Paluch 

150/g
40/g

Rosół mięsno-warzywny 
makaronem (1,3,5)

250g Udko z kurczaka opiekane 
Ziemniaki
Mizeria w śmietanie( 2)
Kompot z owoców

150g
200/g

5 30.09.2022
piątek

Bułeczka grahamka   z 
masłem  (1,2)
Z szynką konserwową
Pomidor, papryka
bawarka na mleku  (2)

     70g
30g

     30g

200g

 banan
150/G

Barszcz czerwony  na wywarze 
mięsno-warzywnym z 
ziemniakami
(2,5)

250g Pierogi ruskie  z 
cebulka(1,2,3)
Wyrób własny
marchewka
Kompot z owoców

170 g

50g
200g

 ALERGENY: 1 - zboża zawierające gluten,2- mleko i produkty pochodne,3- jaja i produkty pochodne,4 -ryby,  5-seler i produkty pochodne 
6-orzechy  tj. migdały, orzechy włoskie, brazylijskie, makadamia, pistacje,7-orzeszki ziemne i produkty pochodne, 8-gorczyca i produkty pochodne ,9- soja i produkty pochodne
10-nasiona sezamu i produkty pochodne,11- skorupiaki i produkty pochodne,12-łubin i produkty pochodne,13-dwutlenek siarki i siarczany,14-mięczaki i produkty pochod


