
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 09.01.2023
poniedziałek

Chleb z masłem(1,2) 
szynką wędzoną
papryka
kawa na mleku 

100g
30g
20g

200g

Gruszka, herbatniki
  MIÓD /250/g

150g Grochowa  na wywarze mięsnym 
z ziemniakami   (5)

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

150g

200g

2 10.01,2023
wtorek

Kawiarka   z masłem
Ser  topiony (1,2)
Zupa mleczna   zacierka 
(1,2)
Jabłko 

60g
20g

200g

  Przekąska : jogurt z 
owocami , kasza jaglaną  i 
płatki owsianymi

100/g  barszcz biały na wywarze  
mięsno-warzywnym   z 
ziemniakami (5)

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

100g
200g

 
50/g

200/g

3 11.01.2023
środa

Chleb jaglany   z masłem 
z pastą  vege:
 humusu  z soczewicy, 
słonecznika i pomidorów
suszonych:
herbata z cytryną

100/g
20/g

200/g

 Budyń śmietankowy na 
mleku 
Chrupki kukurydziane 

150/g  krem z  selera z kluseczkami  na 
wywarze  warzywnym(2,5)

250g Zapiekanka   ziemniaczana
z warzywami , i serem
kompot z owoców

200g        
          200g

200g

4 12.01.2023
czwartek

Paluch  z  masłem z   
(1,2)  z  dżemem
Zupa mleczna płatki 
owsiane (2)
Jabłko do pochrupania

100/g
20/g

200/g

50/g

 Actimel
Wafel ryżowy

100 g Szczawiowa z   na wywarze 
mięsno-warzywnym z 
ziemniakami  i jajkiem(2.3.5)

250g Befstrogonow  z wołowiny
zrazowej 
Kasza gryczana
Kapusta pekińska
Kompot z owoców: 
porzeczka 

100g
50/g

5 13.01.2023
piątek

Chałka z masłem 
Serek Danio
Kakao na mleku  (1,2)
pomarańcza

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

250/g Kotlet  rybny  z dorsza 
smażony (1,3,4)
Ziemniak
Kapusta kiszona
Kompot z owoców

70 g

200g
100g

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




