
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 gramatura                               
OBIAD

ZUPA gramatura II DANIE gramatura

6 09.05.2022
poniedziałek

Chleb z masłem 
(1,2)
Szynkowa 
wieprzowa
Rzodkiewka  biała
Herbata z cytryną 
(2)

100g
30g
20g

200g

Jogurt owocowy 
Piątuś

125/g Ogórkowa   na 
wywarze mięsno-
warzywnym z 
ziemniakami  
zabielana ( 2,3,5)

250g Naleśniki z serem 
opiekane (1.,2,3,)
truskawka
Kompot owocowy

7 10.05.2022
wtorek

Rogal  z masłem 
dżemem     1,2)
płatki ryżowe  na 
mleku(1,2
jabłko

60g
15g

200g

30g

Galaretka z 
owocami 
I bakaliami

150 ml  Kapuśniak z 
kiszonej kapusty  
na wywarze 
mięsno-
warzywnym z 
ziemniakami  

250g Spaghetti  z mięsa
wołowego z 
warzywami z 
sosem 
pomidorowo-
ziołowym z 
makaronem (1,3)
Kompot z owoców

      

8 11.05.2022
środa

Chleb jaglany   z 
masłem  pasta z 
jaja ze 
szczypiorkiem,
(1,2,4)
avocado
kawa na mleku 

100g
30g

200g

banan   100/g Zupa krem z 
papryki wywarze 
mięsno-
warzywnym 

250g Kotlet schabowy z
polędwiczek 
wieprzowych (1,3)
ziemniaki
rzodkiew biała z 
marchewką w 
śmietanie
Kompot z 
owoców: 
porzeczka

9 12.05.2021
czwartek

 Kawiarka    z 
masłem z 
 Serek Danio
Kakao na 
mleku(1,2,)
jabłko

100g

200g
 

50g

Kasza manna na 
mleku z sokiem
borówki

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

Udko z kurczaka opiekane 
ziemniaki
buraczki czerwone
kompot z owoców)

10 13.05.2021
piątek

Chleb    z masłem  
z pastą z makreli 

90g
     30g

Ciasto  drożdżowe
z kruszonką i 

100g
20 g

Krupnik z kaszą 
jęczmienną na 

250g Kopytka 
ziemniaczane z 



wędzonej
Szczypiorek, 
ogórek kiszony
Herbata 
dosłodzona 
miodem

50g
150g

owocami
 mleko

wywarze mięsno-
warzywnym   z 
ziemniakami( 1,5 )

kiełbasą i 
cebulką(1,2,3)
kapusta kiszona
Kompot z owoców

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


