
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 grama

t
II DANIE gramat

1 16.01.2023
poniedziałek

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

100g
30g
20g

200g

Gruszka, 
  

150g Barszcz czerwony  na wywarze 
mięsno-warzywnym z 
ziemniakami   (5)

250g Naleśniki z serem opiekane
Z syropem klonowym (1,2,3)
jabłko
Kompot  z owoców 

150g

200g
2 17.01,2023

wtorek
Rogal maślany   z 
masłem z miodem 
(1,2)
Zupa mleczna  z 
makaronem (1,2)
 

60g
20g

200g

  serek  Piatuś 125/g krem  z papryki na wywarze 
mięsno-warzywnym
 (5)

250g Kotlet schabowy z 
polędwiczek wieprzowych 
(1,3)
Ziemniaki
Surówka  „colesław”
Kompot z owoców: 
porzeczka

70g        
          200g

100g
200g

3 18.01.2023
środa

Chleb jaglany   z 
masłem  z pastą  z 
twarogu z tuńczykiem
Ogórek kiszony , 
szczypiorek
herbata z cytryną

100/g
20/g

200/g

Urodziny:
Omlet z budyniem
owoce

150/g
Rosół  drobiowo-warzywny z 
makaronem (1,3,5)

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

100g        
  200g

100g
200g

4 19.01.2023
czwartek

Kawiarka   z  masłem 
z   (1,2)  z serem 
żółtym
Zupa mleczna płatki 
owsiane (2)
Jabłko do 
pochrupania

100/g
20/g

200/g

50/g

Soczek owocowo-
warzywny

200/g Zupa z cieciorki  na wywarze 
mięsno-warzywnym z 
ziemniakami
 (5)

250g Łazanki mięsne  z białej 
kapusty (1.3)
Kompot z owoców

200g
200/g

5 20.01.2023
piątek

Bułka razowa  z 
masłem (1,2)
Wędliną mieszaną
Szynka i szynkowa
pomidor
kawa  na mleku  (1,2)

80/g

30/g

10/g
200/g

Banan
herbatniki

150/g Zupa ryżówka na wywarze 
mięsno-warzywnym 
zabielana(1,2,5)

250/
g

Placki ziemniaczano-
warzywne 
Z kleksem ze śmietanowo-
jogurtowym
Kompot z owoców

150 g

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




