
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 50g 50g 1szt

10g 10g 10g 10g 10g

20g 20g 70-80g 30g 20g

20g 20g 20g 20g 20g

20g 10g 20g 5g 20g

4g 10g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g

1szt/ 

100g
150ml

1szt/ 

100g

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

280g 3szt 7szt 130g 3szt

40g 130g 1szt 130g 130g

80g 40g 80g 80g

150g/ 

2szt

3szt/ 

30g

2szt/ 

20g
 1szt 150g

ŚNIADANIE

Herbata owocowa
Musli wielozbożowe na 

mleku z miodem (1,7)
Herbata owocowa

Kokosowa owsianka na 

mleku (1,7,8)

Schab z wędzarni 

(1,6,9,10)

Masło 82% (7) Masło 82% (7) Masło 82% (7) Masło 82% (7)

JADŁOSPIS PODSTAWOWY PRZEDSZKOLA FAMILIJNE - TYDZIEŃ IV 20.09.2021-24.09.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Masło 82% (7)

Kakao na mleku (1,7)

Pieczywo jasne i graham 

(1,11) 

Pieczywo jasne i razowe 

(1,11)

Pieczywo jasne i razowe 

(1,11)

Pieczywo jasne i graham 

(1,11) 
Bułka kajzerka (1)

Pasta jajeczna z porem 

(3,10)

Ser zółty (7) Ogórek zielony

Pasta z tuńczyka z 

twarożkiem i natką 

pietruszki (4,7,10)

Pomidor Ser zółty (7)

Polędwica drobiowa  

(1,6,9,10)

Kiełbaski drobiowe 93% 

(6,10)

Kiełbasa krakowska  

(1,6,9,10)

OBIAD

Zupa serowa z 

pieczarkami i koperkiem 

(1,7,9)

Krupnik z kasz mieszanych 

z natką pietruszki (1,9)

Ogórek kiszony (10) Rzodkiewka Papryka Sałata Papryka

Rukola Ketchup (1,10)

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Sok owocowy tłoczony Owoc sezonowy

Surówka z pomidorów, 

rukoli i cebulki z sosem 

vinegret

Ziemniaki z koperkiem Jogurt naturalny (7)

Mix (kasza bulgur, kasza 

pęczak soczewica zielna)  

(1)

Ziemniaki z koperkiem

Barszcz ukraiński z 

fasolą i natką 

pietruszki zabielany 

(1,7,9)
Makaron z mąki durum  w 

sosie bolongnese  z 

mięsem mielonym 

(łopatka) z ziołami 

(1,3)

Nugetsy drobiowe (kurczak) 

w kukurydzianej panierce 

[1,3]

Pierogi ruskie 

okraszone cebulką 

(wyrób własny) (1,3,7) 

Wieprzowina w sosie 

ziołowym (1)

Paluszki rybne z 

fileta 

(1,2,3,4,6.9,10,14)

Zupa ogórkowa zryżem i 

koperkiem zabielana 

(1,7,9)

Zupa krem paprykowo-

dyniowy z ziarnami dyni 

i natką pietruszki 

zabielany (1,7,9)

Kalafior gotowany

Surówka z kiszonej 

kapusty, marchewki, 

kukurydzy z natką 

pietruszki (10)

Mizeria z ogórka i 

cebulki z jogurtem 

naturalnym (7)

Surówka z ogórka 

kiszonego, cebulki z 

natką pietruszki (10)

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 

3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. 

orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. 

Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

PODWIECZOREK

Koktajl truskawkowo - 

gruszkowy z platkami 

owsianymi na maślance 

(1,7) + Wafle gryczane

Pieczywo lekkie  chrupkie 

z serkiem z czekoladą i 

orzechami [1,7,8]

Wafle ryzowe z dżemem 

niskosłodzonym (1)

Domowa mufinka jabłkowa  

z Torcikowej Chatki   ( 

1,3,7)

Deser twarożkowo 

bananowy z orzechami i 

miodem                   

(do picia)   (7,8)

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk




