
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 
18.10.2021 

Pieczywo pszenno-żytnie i 
razowe(2), masło(7), 
kiełbasa krakowska 

sucha(6), pasta z serka i 
łososia(7,5)-wyrób 
własny, konfitura 

truskawkowa, sałata, 
papryka zielona, mleko na 

ciepło(7), herbata dzika 
róża. 

Pieczywo lekkie z 
powidłami 

śliwkowymi(2), 
koktajl malinowy na 

bazie maślanki(7)-
wyrób własny, woda z 

cytryną.   

Zupa wielowarzywna na 
mięsie z indyka z 

dodatkiem zieleniny(1), 
placki ziemniaczane z 

cukrem i śmietaną 
kwaśną(2,4,7), 

marchewka fioletowa do 
chrupania, śliwka 
węgierka, kompot 

truskawkowy, woda do 
picia. 

Wtorek 
19.10.2021 

Pieczywo pszenno-żytnie i 
razowe(2), masło(7), 

szynka konserwowa, serek 
grani(7), dżem z czarnej 

porzeczki, sałata, papryka 
czerwona, ogórek zielony, 
herbata lipowa, mleko na 

ciepło(7) 

Ciasto sernik – wyrób 
własny(2,4,7), 

winogrono zielone, 
bawarka(7), woda z 

cytryną. 

Zupa ziemniaczana na 
mięsie z kurczaka z 
zieleniną(1), pierś z 

indyka w sosie słodko-
kwaśnym(2), ryż na 

sypko, marchewka mini 
gotowana na parze, 

surówka z kalarepy i 
jabłka z zieleniną, kompot 
jabłkowy, woda do picia.  

 

Środa 
20.10.2021 

Bułki wieloziarniste i 
poznańskie(2), masło(7), 
szynka z kurczaka(6), ser 

liliput(7), pasztet 
pieczony(2,4), hummus 

naturalny, sałata lodowa, 
pomidor, ogórek kiszony, 

kakao(7), herbata 
malinowa. 

Sok „Tweety” (banan, 
melon, gruszka, 
cytryna)-wyrób 

własny, wafle 
zbożowy - ryżowe(2), 

woda z owocami i 
miętą. 

Zupa kapuśniak na mięsie 
wieprzowym z 

zieleniną(1), makaron z 
sosem bolonese i tartą 

mozzarellą – podawaną 
osobno(2,4,7), ogórek 
kiszony w słupkach, 

kompot wieloowocowy, 
woda do picia. 

Czwartek 
21.10.2021 

Zupa płatki owsiane na 

mleku(2,7),pieczywo 

pszenno-żytnie i 

razowe(2), masło(7), 

szynka sznurowana(6), 

serek almette z 

rzodkiewką(7), sałata, 

rzodkiew biała, pomidorki 

koktajlowe, herbata z 

aronii. 

Rogal mleczny z 
masłem(2,7), banan, 
sok marchewkowy – 

wyrób własny, woda z 
cytryną. 

Zupa szczawiowa z 
jajkiem podawanym 
osobno(1,4), pulpety 

gotowane w sosie 
śmietanowo –

koperkowym z tartą 
marchewką(2,4,7), kasza 
jęczmienna(2), surówka z 

modrej kapusty z 
jabłkiem i zieleniną, 

ananas, kompot 
śliwkowy, woda do picia. 

Piątek 
22.10.2021 

Pieczywo pszenno-żytnie i 
razowe(2), masło(7), 

kiełbaski śląskie 
cienkie(1,6,11), ketchup, 
serek śmietankowy(7), 
sałata, papryka żółta, 
ogórek zielony, kawa 

Anatol(7), herbata malina 
z cytryną. 

Sałatka z brokuła, 
szynki konserwowej, 

ogórka zielonego i 
sera feta z sosem 
jogurtowym(7), 

kawiorek z 
masłem(2,7), herbata 

z dzikiej róży. 

Zupa kalafiorowa z 
zieleniną na mięsie z 

indyka(1), paluszki rybne 
pieczone w piecu 

konwekcyjnym(2,4,5), 
ziemniaki z koperkiem, 

surówka z kiszonej 
kapusty z marchewką, 

jabłkiem i zieleniną, 
gruszka do chrupania, 

kompot dyniowy, woda 
do picia. 


