
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 05.09.2022
poniedziałek

Chleb z masłem (1,2)
Szynką chlebową 
Pomidor, 
herbata z cytryna  
dosłodzona miodem z 
cytryną

100g
30g
20g

200g

Deser mleczny monte 140g wielowarzywna na wywarze 
mięsnym  ziemniakami  zabielana 
(2,5)

250g Ryż na mleku zapiekany z 
jabłkiem, cynamonem i (2)
Z polewą śmietanowo-
jogurtową  (2)
Kompot  z owoców

150g

50g
200g

2 06.09.2022
wtorek

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

60g
15g

200g

mandarynka
Herbatniki Be-Be  (1)

100/g
16g

Rosół  warzywny  z makaronem  
(1,3,5)

250g Kurczak w potrawce  
warzywnej(1,2)
ziemniaki
Surówka  buraczki 
czerwone
Kompot z owoców: 
porzeczka

100g        
   200g

100g
200g

3 07.09.2022
środa

Chleb jaglany   z masłem
Pasta jaj z avocado  
(1,2,4)
Kawa  na mleku     (2

100g
50g

200g

Kasza manna na mleku z   
musem z malin (2)

150/g Zupa pomidorowa z ryżem na 
wywarze mięsno-warzywnym 
(1,2,,5)

250g Kotlet z  schabowy 
panierowany (1,3)
Ziemniaki  z koperkiem
Mizeria w śmietanie( 2)
Kompot z owoców: jabłko, 
brzoskwinia, porzeczka

      70g
200g
100g

200g

4 08.09.2022
czwartek

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

50/g
100/g
200/g

50/g

Babka piaskowa  (1)
Kakao  na  mleku( 2)
borówki

70/g

200/g

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

250 g Zapiekanka  z piersi indyka 
z  warzywami i makaronem
z mąki durum (1) i sosem 
śmietanowo-serowym  (2)
Kompot z owoców

150g

200/g

5 09.09.2022
piątek

Chleb  z masłem  (1,2)
Z serem  żółtym 
Pomidor, papryka
bawarka na mleku  (2)

     70g
30g
     30g
200g

Deser mleczny (2)
 bananowy 

150g Krem z soczewicy  na wywarze 
mięsno-warzywnym z     ( 1,5

250g Ryby  filet z dorsza duszony
w piecu  w panierce(1,3,4)
Ziemniak
kapusta kiszona
kompot z owoców

100g

200g
  100/g
200/g

 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



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 12.09.2022
poniedziałek

Chleb z masłem (1,2)
Szynką chlebową 
Pomidor, 
herbata z cytryna  
dosłodzona miodem z 
cytryną

100g
30g
20g

200g

Jogurt owocowy Pątuś
Wafel ryżowy malinowy

120g
1 szt

Ogórkowa  na wywarze mięsnym  
ziemniakami  zabielana  (2,5)

250g Racuchy drożdżowe  
smażone  
z jabłkiem i borówkami
Kompot  z owoców

150g
150/g
200g

2 13.09.2022
wtorek

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

60g
15g

200g

Arbuz
Kołacz gr.  Motylki

100/g
16g

Pomidorowa wywarze mięsno-
warzywnym z makaronem 
(1.2.3.5)

250g Pulpet drobiowy z pieca 
(1,3)
ziemniaki
ogórek  świeży w sosie 
ogrodowym 
Kompot z owoców: 
porzeczka

100g        
   200g

100g
200g

3 14.09.2022
środa

Chleb jaglany   z masłem
Z twarogiem ze 
szczypiorkiem i 
rzodkiewką(1,2)
Kawa  na mleku     (2

100g
50g

200g

Urodziny:
 Tort z bitą śmietaną 
Owoce /winogron/

150/g  Z  ciecierzycy na wywarze 
mięsno-warzywnym  z 
ziemniakami
(5)

250g Gulasz  z mięsa 
wieprzowego z warzywami
Kasza gryczana
Kapusta  czerwona 
Kompot z owoców

      70g
200g
100g

200g

4 15.09.2022
czwartek

Rogalik z masłem z 
miodem  (1,2)
Zupa mleczna  zacierka  
(2)
kiwi

50/g
100/g
200/g

50/g

Budyń śmietankowy na 
mleku (2)  sokiem i 
owocami  maliny 

150/g

200/g

Ryżowa   na wywarze mięsno-
warzywnym  (5) z pietruszką i 
koperkiem 

250 g Ryba filet z  dorsza  
duszony w piecu   (1,2,3,) z 
warzywami w sosie  
greckim z  ziołami(5)
ziemniaki
kompot z owoców  

150g

200/g

5 16.09.2022
piątek

Bułeczka pszenna z 
masłem(1,2) z szynkową 
dziadowa , papryka
bawarka na mleku  (2)

     70g
30g

     30g
200g

  Actimel / (2) 
 banan

100g
150/G

Barszcz biały na wywarze na 
wywarze warzywnym  z  białą 
kiełbasą   z jajkiem i z 
ziemniakami (5)

250g Makaron z twarogiem  i 
masłem (1,2,)
kompot z owoców 
borówki

100g
200g

  200/g

 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



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 19.09.2022
poniedziałek

Chleb z masłem (1,2)
parówka z szynki na 
gorąco
Pomidor, 
herbata z cytryna  
dosłodzona miodem z 
cytryną

100g
30g
20g

200g

Desery  mleczne
 Herbatni  Be -BE

120g  wiejska na wywarze mięsno-
warzywnym ziemniakami   (2,5)

250g Parowańce  drożdżowe 
(1,2,3)
 Mus  ze świeżych 
truskawek
Kompot z owoców

150g
150/g
200g

2 20.09.2022
wtorek

kawiarka  z masłem  z  
serem  żółtym 1,2)
Płatki   ryżowe   na 
mleku (2)
kiwi

60g
15g

200g

Kisiel z jabłkiem , chrupki
Prezent na Dzień 
Przedszkolaka

150/g Zupa krupnik na wywarze- mięsno
warzywnym z ziemniakami(1,,5)

250g Gulas   segedyński  z białą 
kapustą 
Ziemniaki
Kompot z owoców: 
porzeczka

100g        
   200g

200g

3 21.09.2022
środa

Bułeczka    z masłem z 
pastą  twarogu i 
tuńczyka,(1,2,4), 
szczypiorek, ogórek
Herbata dosłodzona 
miodem

100g
50g

200g

Ciasto drożdżowe z 
owocami
Kakao na mleku

150/g fasolowa na wywarze mięsno-
warzywnym  z  ziemniakami (5) 

250g Risotto: mięso z indyka z 
warzywami (papryka 
,bakłażan,
marchew ,cukinia)
Ryż  na sypko
kompot z owoców

      70g
200g
100g

200g

4 22.09.2022
czwartek

Rogalik z masłem z 
miodem  (1,2)
Zupa mleczna  z 
makaronem(1,2)

50/g
100/g
200/g

50/g

Jogurt naturalny
z owocami

150/g Zupa krem  paprykowa na 
wywarze mięsno-warzywnym
 (5)

250g Kotlet schabowy z 
polędwiczek wieprzowych 
(1,3)
ziemniaki
kapusta pekińska
Kompot z owoców: 
porzeczka

150g

200/g

5 23.09.2022
piątek

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

     70g
30g

     30g

200g

  banan 100g
150/G

Wielowarzywna  na wywarze na 
wywarze mięsnym   z 
ziemniakami zabielana(2,5) 

250g Makaron z mąki durum ze 
szpinakiem i sosem 
maślano-serowym (1,2)z 
ziarnami dyni i słonecznika
Kompot  z owoców

100g
200g

  200/g

 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


