
 Jadłospis przedszkole od 30.01.2023 do 03.02.2023 

Dzieci dodatkowo codziennie dostają o godzinie 15.00 jabłko lub marchewkę. 
Wyróżniono alergeny zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011  
Dzieci z nietolerancją pokarmów otrzymują posiłki zamienne 

 zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z rodzicami.  
Placówka zastrzega zmiany w jadłospisie z przyczyn losowych lub technicznych. 

 

 

Dzień 
tygodnia 

Śniadanie 
 

Zupa + podwieczorek 
 

II danie  
 

Poniedziałek 
30.01 

 
 

 

 
Pieczywo z ziarnami 60g  

(pszenica, żyto, jęczmień), 
masło 8g (mleko),  
szynka wiejska 30g 
ogórek kiszony 20g 

Mleko do picia 150ml 

 
 

Zupa z fasolki szparagowej 
z ziemniakami i zieleniną  250g 

(seler, mleko) 
Podwieczorek: jogurt waniliowy 

do picia  250g (mleko) 

 
Makaron spaghetti z sosem  
warzywno-mięsnym 200g 

 (pszenica, seler), 
ogórek kiszony 80g 

herbata wieloowocowa 200g 
 

Wtorek 
31.01 

 
Płatki ryżowe  na mleku 

 z musem truskawkowym 180ml, 

rogal maślany 30g (pszenica), 

masło 4g (mleko), 

Herbata rumiankowa 150ml 
 

 
 

Krem marchewkowy  
z grzankami 250g 

 (seler, pszenica, mleko) 
Podwieczorek: talerz owoców 

(kiwi, mandarynka, melon 
miodowy) 

 
Kotlet drobiowy z mozzarellą 80g 

(pszenica, jajko), 
ziemniaki 100g, 

marchewka z groszkiem 60g 
surówka z białej kapusty, marchewki  
i ogórka kiszonego z majonezem 60g 

(jajko) 
kompot z jabłek i śliwek 200g 

Środa 
01.02 

 

Tost z żółtym serem 80g 

(pszenica, mleko) 

masło 8g (mleko), 
pomidor koktajlowy 20g 

papryka zielona słupki 20g 
Kakao na mleku 150ml 

 

 
 

Żurek z jajkiem  
i białą kiełbasą 250g   
(seler, mleko, żyto) 
Podwieczorek: serek 

jabłecznikowy 150g (mleko) 

 
Pierś indyka w sosie słodko-kwaśnym 

z ryżem parabolicznym 200g 
brokuł 60g 

lemoniada cytrynowa z miodem 200g 
(wyrób własny) 

 

Czwartek 
02.02 

 
 

 

 
Płatki kukurydziane  na mleku 

180 ml, 

SZWEDZKI STÓŁ 

chleb graham 30g (pszenica), 

masło 4g (mleko), 

kiełbasa krakowska 20g (mleko), 

rukola 9g 

słupki kolorowej papryki 20g 

Herbata z melisy 150ml 

 
 

 Kapuśniak ze słodkiej kapusty 
na mięsie drobiowym 250g 

(seler) 
Podwieczorek: chrupki 

kukurydziane czekoladowe 16g 

 
Gulasz z szynki  

w sosie pomidorowym 80g 
(pszenica), 

kasza kuskus 70g, 
buraczki 60g, 

fasolka szparagowa z bułką tartą 60g 
(pszenica, mleko), 

kompot wieloowocowy 200g 

Piątek 
03.02 

 
 
 
 
 

 
Pieczywo pszenno-żytnie 60g 

(pszenica, żyto), 
jajecznica 50g (jajko) 

masło 8g (mleko), 
ogórek zielony 15g 

rzodkiewka 10g 
Kawa zbożowa na mleku 150ml  

  

 
 

Zupa ogórkowa  
z ziemniakami 250g 

 (seler, mleko) 
Podwieczorek: banan 1szt. 

 
 
 

 

Naleśniki z białym serem i polewą 

czekoladową 2 szt.  

(mleko, pszenica, jajko), 

surówka z marchewki i jabłka 60g 

herbata malinowa   200g 

Smacznego 


