
PLANOWANY  JADŁOSPIS
W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają stały dostęp do wody mineralnej
Codziennie otrzymują świeże owoce i warzywa
Z  różnych przyczyn jadłospis może ulec niewielkiej zmianie

DATA I ŚNIADANIE gramatura II ŚNIADANIE gramatu
ra

                                        OBIAD
ZUPA gramatura II DANIE gramatura

6 27.09.2021 
poniedziałek

Chleb z masłem (1,2)
Szynka konserwowa
pomidor
kawa  na mleku (2)

100g
30g
20g

200g

 Deser  mleczno-
owocowy (2) 

 Barszcz biały na wywarze 
mięsno-warzywnymi  z 
ziemniakami  zabielany  (2,5)

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

150g

  

  200g

7 28.09.2021
wtorek

Rogal  z masłem 
Z dżemem (1,2)
Makaron gwiazdki   na 
mleku (1,2)
jabłko

60g
15g

200g

30g

Soczek owocowy
 IMMU  PET 
 Herbatniki maślane
  Be-BE(1)

200 ml

16g

Zupa krem z zielonego groszku 
wywarze mięsnym  (5)

250g  Kotlet schabowy  
smażony w piecu 
konwekcyjnym (1,3)
Ziemniaki
Sałata lodowa w 
śmietanie  (2)
Kompot z owoców
Śliwka, porzeczka,

70g

200g
100g

200g

8 29.09.2021
środa

Chleb z masłem
Z twarogiem i jajkiem   
(1,2,3) szczypiorek,  
rzodkiewka
Herbata  dosłodzona 
miodem

100g
30g

200g

Ciasto drożdżowe z 
owcami  (1,2,3)
Kakao na mleku (2)

    150g  Kalafiorowa  na wywarze 
mięsno-warzywnymi  z 
ziemniakami (5)

250g Filet z indyka w sosie 
curry z warzywami  
Ryż na sypko
Kompot z owoców 

100g        

100g
200g

9 30.09.2021
czwartek

 Chleb razowy z masłem 
miodem(1,2)
Płatki owsiane  na 
mleku(1,2,3)

100g

200g
 

50g

Koktail owocowy na    
kefirze  (2)

150/g  Pomidorowa z makaronem a na 
wywarze mięsno-warzywnym  
zabielana śmietaną(2,5)

250g Pulpet z ryby  
/morszczuk/  (1,3,4)
Duszony w sosie 
koperkowym
Ziemniaki
 Surówka z ogórka 
kiszonego
Kompot z owoców:
Porzeczka,  truskawka

      70g

200g
100g
200g

10 01.10.2021
piątek

Bułka  marwitka    z 
masłem  (1,2)
Z szynką  wiejską
Pomidor, 
Kawa   na mleku  (2)

90g
      
         30g

50g
150g

banan  
mieszanka studencka do
pochrupania(6)

200g   Krupnik z kaszą  na wywarze 
mięsno-warzywnym  z 
ziemniakami  (2,5)

250g Kluski leniwe z serem  i 
masłem (1,2,3,)
marchewka
kompot z owoców

170 g

500g
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


