
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 
02.08.2021 

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

jajko gotowane(4), pasta z 
tuńczyka(5), dżem 

brzoskwiniowy, sałata, 
pomidor z własnego 

ogródka, ogórek zielony, 
mleko na ciepło(7), 

herbata z aronii 

Kisiel żurawinowy z 
sosem jogurtowo-

waniliowym(7), wafle 
ryżowe, banan, sok 

multiwitamina, woda 
do picia. 

Zupa pomidorowa z 
makaronem(1,2,4), 
naleśniki z serkiem 

waniliowym i 
borówkami(2,4,7), jabłko 

do chrupania, kompot 
wiśniowy, woda do picia. 

Wtorek 
03.08.2021 

Pieczywo pszenne i 
mieszane(2), masło(7), 
schab kruchy, pasta z 

serka pomidorów 
suszonych i bazylii- wyrób 

własny(7), sałata, 
pomidor z własnego 

ogródka,  papryka zielona, 
mleko na ciepło(7), 
herbata dzika róża.  

Chałka z masłem i 
miodem(2,4), koktajl 

malinowy na bazie 
maślanki(7)-wyrób 

własny, nektarynka, 
woda z cytryną i 

miętą.  

Krem z zielonych warzyw 
na wywarze z zieleniną i 

prażonym 
słonecznikiem(1), leczo z 

kurczakiem(1,2), ryż 
gotowany na sypko, mini 

marchewka, arbuz, 
kompot z owoców 

sezonowych, woda do 
picia. 

 

Środa 
04.08.2021 

Zupa mleczna z płatkami 
ryżowymi(7), pieczywo 
pszenne i mieszane(2), 

masło(7), polędwica 
sopocka, dżem 

truskawkowy, sałata, 
rzodkiewka, pomidor, 

herbata miętowa. 

Sałatka owocowa: 
winogrono, banan, 
borówki, ananas, 

brzoskwinia, maliny, 
wafle ryżowo-

zbożowe(2), kefir 
naturalny(7), sok 
vitamini, woda do 

picia 

Rosolnik na mięsie 
drobiowym z  

zieleniną(1,2), 
gulasz wieprzowy z 

ogórkiem kiszonym(2), 
kasza jęczmienna(2), 

bukiet warzyw na parze, 
jabłko do chrupania, sok 
czarna porzeczka, woda 

do picia.  

Czwartek 
05.08.2021 

Bułki knypel i 

jęczmienne(2), masło(7), 

szynka biała, ser biały w 

plastrach z papryką i 

pomidorami(7), sałata, 

pomidorki koktajlowe, 

rzodkiew biała, kakao(7), 

herbata malina z cytryną.  

Budyń waniliowy z 
sosem malinowym(7), 
chrupki kukurydziane, 
gruszka do chrupania, 

sok pomarańczowy, 
woda z cytryną i 

miętą. 

Barszcz z 
makaronem(1,2,4), risotto 

z indyka z suszonymi 
pomidorami(1), fasolka 

szparagowa gotowana na 
parze, marchewka do 

chrupania, kompot 
owocowy, woda do picia. 

Piątek 
06.08.2021 

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

kiełbaski śląskie na 
ciepło(1,6,11), ketchup(1), 

musztarda(11), pasta z 
serka i ogórka(7)-wyrób 
własny, sałata, papryka 

żółta, pomidor z własnego 
ogródka, mleko na 
ciepło(7), herbata 

malinowa. 

Sałatka:  brokuł, sera 
feta(7), słonecznik 

prażony, sos 
czosnkowy(7), 

kawiorek z 
masłem(2,7), arbuz,  

sok jabłkowy, woda do 
picia. 

Zupa ogórkowa na mięsie 
z zieleniną(1), klopsiki 

wieprzowe w sosie 
własnym(2,4), ziemniaki 
gotowane z koperkiem, 

surówka z kapusty 
pekińskiej z marchewką, 
jabłkiem i zieleniną, sok 

pomarańczowy, woda do 
picia.  


