
JADŁOSPIS 
 

Dopuszcza się wprowadzenie zmian w jadłospisie.Liczby w nawiasach (1-14) symbolizują alergeny występujące w potrawie wyszczególnione pod 
jadłospisem. 

 
Jadłospis sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

Dni tygodnia Śniadanie II Śniadanie Obiad 

Poniedziałek 
24.06.2019 

Pieczywo wiejskie  
i witalne(2), masło(7), 

dżem malinowy, ser 
żółty salami(7), serek 
homogenizowany(7), 
zielenina, mleko na 
ciepło(7), herbata 

malinowa. 

Sałatka owocowa  
z truskawek, kiwi, 

arbuza, borówek i moreli, 
słomki ptysiowe(2,4), 

kefir naturalny(7), woda  
z cytryną i miętą. 

Zupa szparagowa(1,7), 

kluski półfrancuskie  

z boczkiem i kiszoną 

kapustą(2,4,7), 

marchewka do 

chrupania, nektarynka, 

sok pomarańczowy 

niesłodzony. 

Wtorek 
25.06.2019 

Płatki ryżowe  
na mleku(7), pieczywo 
pszenne i mieszane(2), 

masło(7), szynka 
drobiowa(6), serek 

almette fruit z jagodą  
i maliną(7), pomidor 
malinowy, zielenina, 

herbata z aronii. 

Sałatka z makaronu 

ryżowego, zielonego 

ogórka, pomidora, 

kukurydzy i szynki 

konserwowej na bazie 

jogurtu(2,4,7), bagietka  

z masłem(2,7), herbata  

z dzikiej róży. 

Zupa brokułowa  
z ziemniakami na mięsie 
drobiowym(1), kurczak 

po meksykańsku  
z ryżem(2), ogórek 

małosolny, winogrono 
zielone, kompot 

agrestowy. 

Środa 
26.06.2019 

Bułka poznańska  
i jęczmienna(2), 
masło(7), pasta  

z kurczaka i warzyw 
własnego wyrobu(1), 
twarożek domowy(7), 

konfitura 
truskawkowa, mleko 
na ciepło(7), herbata 

miętowa. 

Bułka mleczna z masłem  
i miodem(2,4,7), borówki 
amerykańskie, maślanka 

naturalna(7), sok 
żurawinowy. 

Krem z białych 

warzyw(1,7), gulasz 

drobiowy z kaszą 

jęczmienną(2), surówka 

z młodej białej kapusty  

z marchewką, jabłkiem  

i zieleniną, brzoskwinia, 

sok jabłkowy 

niesłodzony. 

Czwartek 
27.06.2019 

Pieczywo pszenne  
i mieszane(2), 

masło(7), parówka 
drobiowa(6), ketchup, 

dżem czarny bez, 
papryka zielona i żółta 

do chrupania, kawa 
inka na mleku(2,7), 

herbata żurawinowa. 

Budyń waniliowy(7), sos 

truskawkowy ze świeżych 

owoców, biszkopty(2,4), 

sok czarna porzeczka 

niesłodzony.  

Zupa z zielonego 

groszku z ziemniakami 

na mięsie drobiowym(1), 

pieczeń rzymska(2,4), 

młode ziemniaczki  

z koperkiem, surówka  

z botwiny z jabłkiem, 

kompot wiśniowy. 

Piątek 
28.06.2019 

Pieczywo pszenne  
i mieszane(2), 

masło(7), pasta z jajka 
 i twarogu(4,7), serek 

biały z ogórkiem 
zielonym(7), pasta  

z makreli(5), ogórek 
małosolny, 

szczypiorek, pomidor 
malinowy, mleko  

na ciepło(7), herbata 
malina z pigwą. 

Pizza własnego 
wyrobu(2,4,7), agrest, 

kawa Anatol  
na mleku(2,7),  
sok jabłkowy 
niesłodzony. 

Zupa z botwinki(1), 
pulpety z dorsza w sosie 

pomidorowym(2,4,5), 
ziemniaki, surówka  

z młodej białej kapusty  
z marchewką, jabłkiem  
i zieleniną, morela, sok 

multiwitamina 
niesłodzony. 


