
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 
         25.01.2021 

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

truskawkowy, płatki 
kukurydziane na mleku (7), 
ser twargowy  w plastrach 

(7), pomidory, ogórek 
zielony, herbata porzeczka               
z cytryną, woda do picia. 

Pitny jogurt 
stracciatella-wyrób 

własny(7),  rogal 
maślany z masłem (2,7), 

mandarynki, woda                   
z cytryną do picia.  

Zupa krem jarzynowa                    
z makaronem i zieleniną 

(1,2,4), placuszki 
bananowe z sosem 

malinowym                                       
i cukrem pudrem (2,4,7), 

marchewka do chrupania, 
kompot owocowy, woda do 

picia. 

            Wtorek 
26.01.2021 

 
Pieczywo pszenne                                

i mieszane(2), masło(7), pasta 
pomidorowa z serem feta (7)-
wyrób włsny, pierś wędzona 

z indyka (6),jajecznica ze 
szczypiorkiem na 

masełku(2,4), sałata, 
pomidory koktajlowe, ogórek 

kiszony, herbata 
żurawinowa, mleko na ciepło, 

woda do picia.   

Pudding chia z sosem 
truskawkowym                          

i płatkami z migdałów 
(7), biszkopty bez cukru, 
banan, woda z cytryną 

do picia.  

Zupa dyniowa z mleczkiem 
kokosowym , 
ziemniakami,           

prażonym słonecznikiem                 
i zieleniną (1), polędwiczki 

wieprzowe w sosie 
porowym z ryżem basmati 

(2,7), winogrono zielone 
bezpestkowe, kompot 

owocowy, woda do picia. 

Środa 
27.01.2021 

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

pasta z kurczaka                                   
z warzywami -wyrób 

własny(7), ser żółty gouda,  
sałata, papryka czerwona, 

ogórek zielony, herbata 
malinowa, kawa Inka(7), 

woda do picia.   

Bułka wiejska z szynką      
i sałatą (2,6,7), suszone 

owoce, herbata 
truskawka-poziomka, 

woda z cytryną do picia.  

Zupa z fasolki zielonej na 
mięsie drobiowym                     

z  zieleniną (1), gulasz 
wieprzowy z warzywami            

w sosie własnym (7), kasza 
pęczak (2), surówka                        
z kiszonej kapusty                            

z marchewką                                      
i brzoskwinią, jabłko do 

chrupania, kompot 
owocowy, woda do picia. 

Czwartek 
28.01.2021 

Pieczywo pszenne                            

i mieszane (2), masło(7), 

płatki owsiane na mleku                   

z suszonymi owocami 

(2,7),pasta z twarogu ze 

szczypiorkiem-wyrób własny 

(7), polędwica sopocka 

(6),sałata, pomidor, ogórek 

zielony, herbata malina                     

z pigwą, woda do picia.  

Szarlotka-wyrób 
własny(2,4,7), kawa 

Anatol (7), marchewka 
do chrupania, woda                   
z cytryna do picia. 

Delikatna zupa krem                      
z żółtej papryki z ryżem                                     

i zieleniną (1), rolada 
mięsna z serem żółtym                     

i boczkiem w sosie 
własnym(2,6,7), ziemniaki    
z koperkiem, mizieria(7), 

mandarynki, kompot 
owocowy, woda do picia. 

Piątek 
29.01.2021 

 
Pieczywo pszenne                            

i mieszane (2), masło (7), 
pasta jajeczna z makrelą 

(4,7)-wyrób własny, 
polędwica drobiowa (6), ser 

cammember(7), sałata,  
pomidory koktajlowe, ogórek 
kiszony, herbata truskawka-

poziomka, mleko na ciepło 
(7), woda do picia.                                                                                                                     

Pianka owocowa a’la 
ptasie mleczko (7)-wyrób 

własny, chrupki 
kukurydziane, banan, 

sok pomarańczowy, 
woda z cytryną do picia. 

Zupa pomidorowa na 
mięsie drobiowym                             

z zielenina                                              
i makaronem gwiazdki 
(1,2,4), kurczak w sosie 

pieczarkowym (2,7), kluski 
śląskie(2,4), buraczki 
gotowane, jabłko do 
chrupania, kompot 

owocowy, woda do picia. 
 


