
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 
  19.10.2020 

Pieczywo pszenne                               
i mieszane(2), 

masło(7),twaróg 
krajanka(7), miód, dżem 

czarny bez, ogórek zielony, 
mix papryk, pomidorki 
koktajlowe, kakao(7), 

herbata czarna porzeczka z 
cytryną, woda do picia. 

Bułka grahamka z 
masłem (2,7), ser żółty 

(7), sałata, pomidor 
malinowy, herbata 
malinowa, daktyle 

suszone, woda z cytryną 
do picia. 

Zupa wielowarzywna                      
z zieleniną(1), kluski z serka 
z sosem malinowym(2,4,7)-
(zmiksowane maliny-wyrób 

własny), marchew do 
chrupania, kompot 

owocowy, woda do picia. 

     Wtorek 
20.10.2020 

Płatki owsiane z chia na 
mleku (2,7) ,żurawina 

suszona, pieczywo pszenne                
i mieszane(2), masło(7), 
polędwica drobiowa(6), 
pasta z twarogu-wyrób 

własny(7), sałata, pomidor, 
kiełki brokuła, herbata 
truskawka z poziomką, 

woda do picia. 

Koktajl mango-
pomarańcz na bazie 

maślanki-wyrób 
własny(7), chałka                         

z masłem (2,7), ogórek 
zielony pokrojony w 
słupki do chrupania, 
sok pomarańczowy, 
woda z cytryną do 

picia. 

Zupa kalafiorowa na mięsie 
drobiowym z zieleniną (1), 

kasza pęczak z warzywami, 
mozzarellą i kurczakiem po 
meksykańsku (2,7), jabłko 

do chrupania, kompot 
owocowy, woda do picia. 

Środa 
21.10.2020 

Pieczywo pszenne                                   
i mieszane(2), masło(7), ser 

żółty gouda (7), jajko 
gotowane na twardo (4) 
pasta z wędliny- wyrób 

własny (6,7), sałata, 
szczypiorek, papryka 

czerwona,  mleko na ciepło 
(7), herbata malina                           

z cytryną, woda do picia. 

Kasza manna z sosem 
owocowym(2,7)-

(zmiksowane owoce-
wyrób własny),wafle 

ryżowe, sok jabłkowy,  
marchewka do 

chrupania, woda z 
cytryną do picia. 

Krupnik na mięsie 
drobiowym z zieleniną(1), 

kotlet mielony (2,4), 
ziemniaki z koperkiem, 

mizeria (7), banan, kompot 
owocowy, woda do picia. 

 

Czwartek 
22.10.2020 

Pieczywo pszenne                                 

i mieszane(2), masło (7), 

pasta twarogowa z 

zielonego groszku–wyrób 

własny (7),  pestki dyni, 

szynka biała( 6), sałata, 

pomidor, ogórek zielony, 

kawa Inka (7), herbata 

lipowa, woda do picia. 

PASOWANIE NA 
PRZEDSZKOLAKA 

Gofry z bitą śmietaną, 
serkiem mascarpone 

(2,4,7) z czekoladą 
gorzką tartą-do 

posypania,                      
świeże owoce, sok 

multiwitamina, woda z 
cytryną do picia. 

Zupa barszcz czerwony                   
z makaronem z zieleniną 

(1,2,4), kluski śląskie(2,4,7), 
karkówka w sosie 

własnym(2), surówka z 
kapusty kiszonej ,jabłka                  

i  marchewki, banan, 
kompot owocowy, woda do 

picia. 

Piątek 
23.10.2020 

 
Bułka knypel i bułka mama 

mia (2), masło(7), polędwica 
sopocka (6), pasta z łososia- 

wyrób własny (5,7), dżem 
jagodowy, sałata, ogórek 
kiszony ,pomidor, kawa 
Anatol(7), herbata lipa, 

woda do picia. 

 
 
 
 Jabłko pieczone w piecu 

konwekcyjnym                        
z marmoladą ,herbata 
truskawka poziomka, 

banan, woda z cytryna 
do picia. 

Zupa ogórkowa z zieleniną 
na mięsie drobiowym (1), 

makaron z sosem 
bolońskim (2,4),marchewka 

do chrupania, kompot 
owocowy, woda do picia. 


