
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 04.10.2021 
poniedziałek

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

100g
30g
20g

200g

gruszka 150/g  Szczawiowa  na wywarze 
mięsno-warzywnymi  z 
ziemniakami  i jajkiem  (2,3,5)

250g Naleśniki  z serem 
opiekane (1,2,3
mandarynka
Kompot  z owoców

150g
100g

   200g

7 05.10.2021
wtorek

Kawiarka   z masłem z 
serem topionym (1,2)
Płatki ryżowe    na mleku 
(2)
Melon, 

60g
15g

200g

30g

actimel
 Herbatniki maślane
  Be-BE(1)

200 ml

16g

Krem z soczewicy   na wywarze 
mięsno-warzywnymi  (5)

250g Kotlet pożarski  z indyka 
(1.3)
Ziemniaki
Brokuł gotowany na 
parze
Kompot z owoców 
Śliwka, truskawka,

100g        
200g
100g
200g

8 06.10.2021
środa

Chleb razowy  z masłem
Serem  żółtym(1,2)
pomidor
Kakao na mleku  (2)

100g
30g

200g

Budyń śmietankowy na 
mleku (2)
Mus z malin

    150g

30g

 Rosół  warzywny z makaronem  
(1,3,5)

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

100g        
200g
100g
200g

9 07.10.2021
czwartek

 Bułka rwana maśłana z 
masłem (1,2)
Kasza manna  na 
mleku(1,2,)
marchewka

100g

200g
 

50g

 Jogurt  z owocami  (2) 150/g  Fasolowa z ziemniakami na 
wywarze mięsno-warzywnym  (5)

250g Schab gotowany w 
ziołach
kasza jęczmienna (1)
ogórek kiszony
Kompot z owoców
Porzeczka,  wiśnia

   70g
50g
50g

200g

10 08.10.2021
piątek

Chleb z masłem
Pasztet z dobiu (1,2)
szczypiorek,  rzodkiewka
kawa na mleku(2)

90g
     30g

50g
150g

Soczek owocowy
 IMMU  PET 
 

200g   ryżówka na wywarze mięsno-
warzywnym  zabielana   (2,5)

250g  Ryba filet z morszczuka  
(1,2,3,) z warzywami w 
sosie  greckim
ziemniaki
kompot z owoców

170 g

200g
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




