
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 
21.10.2019 

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

jajko na twardo(4), serek 
kanapkowy(7),dżem 

owoce leśne, papryka 
czerwona, zielenina, 
 kawa inka(7), pestki 

słonecznika, 
 herbata malina z 

żurawiną. 

Koktajl malinowy 
wyrób własny(7), 

biszkopty(2,4), jabłko 
do chrupania 

sok pomarańczowy. 

Krupnik na mięsie 
drobiowym(1), gulasz 

węgierski z kaszą 
pęczak(2), surówka z 

kiszonego ogórka i  jabłka 
z zieleniną, marchewka 
do chrupania, kompot 

agrestowy.  

Wtorek 
22.10.2019 

Zupa mleczna z 
zacierką(2,4,7), pieczywo 

pszenne i mieszane(2), 
masło(7), szynka biała(6), 

ser smażony(7), 
rzodkiewka, pomidor 

malinowy, 
sałata, zielenina, 
herbata z aronii. 

Kisiel cytrynowy, 
wafle ryżowe, kefir 

naturalny(7), maliny, 
gruszka  do 

chrupania, daktyle 
suszone, napój wiśnia- 

jabłko. 

Zupa jarzynowa na mięsie 
drobiowym z zieleniną(1), 

risotto z kurczakiem i 
warzywami, gotowana 

mini marchewka, jabłko 
do chrupania, kompot 

śliwkowy.  

Środa 
23.10.2019 

Pieczywo pszenne i 
mieszanie(2), masło(7), 

szynka chlebowa(1), pasta 
z kurczaka z 

warzywami(1), twarożek z 
koperkiem(7), papryka 
żółta, ogórek zielony, 
szczypiorek, mleko na 

ciepło(7), herbata dzika 
róża. 

Bułka mleczna z 
masłem(2,7), 

maślanka 
naturalna(7), banan, 
morele suszone, sok 

multiwitamina. 

Kapuśniak z kiszonej 
kapusty gotowany na 
mięsie wieprzowym i 
wędzonce(1), knedle z 

śliwką i śmietanką(2,4,7), 
kalarepa, gruszki do 

chrupania, 
kompot wiśniowy 

Czwartek 
24.10.2019 

Pieczywo pszenne i 

mieszane(2), masło(7), 

schab kruchy, serek 

brie(7), powidła śliwkowe, 

ogórek kiszony, papryka 

kolorowa, sałata, 

zielenina,  mleko na 

ciepło(7), herbata malina z 

pigwą. 

Sałatka z ryżem, 
kurczakiem, 
ananasem i 

rodzynkami z 
dodatkiem jogurtu 

naturalnego(7), 
kawiorek z 

masłem(2,7), herbata 
truskawka-poziomka. 

Zupa krem z zielonych 
warzyw z groszkiem 

ptysiowym(2), medaliony 
drobiowe(2,4), ryż, 
surówka z kapusty 
pekińskiej, jabłka, 

marchewki i zieleniny z 
dodatkiem jogurtu 

naturalnego(7), 
winogrono zielone, 

kompot wieloowocowy.  

Piątek 
25.10.2019 

Bułki wiejskie i z dynią(2), 
szynka złota(2,6) dżem 

wiśniowy, masło(7), pasta 
z zielonego groszku, 

sałata, pomidorki 
koktajlowe, pomidor, 

zielenina, mleko na 
ciepło(7), herbata lipowa 

 Deser z Okazji 
Pasowania na 

Przedszkolaka: 
Gofry z bitą śmietaną i 

mascarpone(2,4,7), 
owocowy talerz: 
malinki, banan, 

ananas, winogrono, 
sok jabłkowy. 

Barszcz czerwony z 
makaronem na 

mięsie(1,2,4), kotlety z 
dorsza pieczone w piecu 
konwekcyjnym(2,4,5), 

ziemniaki puree(7), 
zielenina, surówka z 

kiszonej kapusty, papryki 
czerwonej, jabłka, 

marchewki i szczypiorku z 
zieleniną, 

kompot truskawkowy. 


