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Jadłospis dla przedszkoli na okres 22.03-28.03.2021 r. 

Dzień tygodnia Śniadanie Zupa II danie Podwieczorek 

Poniedziałek 

22.03.2021 

 
 

Wartość energetyczna 

–   

960 kcal 
 

Białko – 26g 
Tłuszcz – 28g 

Węglowodany – 151g 

Błonnik – 10g 

Płatki kukurydziane (20g) 
 z mlekiem (200g) 

(kukurydza 94 %, jęczmień, sól 

morska, emulgator: lecytyna 
sojowa, mleko 3,2%) 

 
Chleb słonecznikowy 

(30g) masło (5g) 
polędwica drobiowa 
(15g) ogórek (10g) 

(mąka pszenna, drożdże, słód, sól 
i zakwas, mleko, mięso wieprzowe 

110g/100g wyrobu gotowego, sól, 

cebula suszona, ekstrakty warzyw) 
 

 
Herbata owocowa (200g) 

 

Pomidorowa z 
ryżem (200g)  

((wywar z warzyw -
marchew, seler korzeń, 
pietruszka korzeń, por, 

cebula, koncentrat 
pomidorowy  

30 %, ryż biały,  śmietana 
18 % z mleka, przyprawy 

naturalne: pieprz, sól 
niskosodowa, pietruszka 

zielona, lubczyk))  
 

Pierogi z truskawkami – 
wyrób własny (150g) 

(mąka pszenna, jaja, masło z 
mleka, truskawki, cukier 

kryształ) 

 
Kompot wieloowocowy 

(200g) 
(mieszanka kompotowa 

mrożona - agrest, porzeczka 
czarna, śliwka, truskawki) 

Słupki marchewki 
(60g), rodzynki 

(20g) 

Wtorek 

23.03.2021 
 
Wartość energetyczna 

– 

959 kcal 
 

Białko – 31g 

Tłuszcz – 27g 
Węglowodany – 147g 

Błonnik – 11g 

Bułka grahamka (50g)  
z masłem (5g), sałatą 
(10g) i serem żółtym 

(15g) 
(mąka pszenna, drożdże, słód, sól, 

zakwas piekarski żytni, mleko,) 
 
 

Kawa zbożowa (200g) 
(Mleko 3,2%, zboża 72 %: 

jęczmień, żyto, cykoria 

Jarzynowa z 
makaronem(200g) 

((wywar z warzyw – 
mieszanka 7-składnikowa 

mrożona – marchew, seler 
korzeń, pietruszka korzeń, 

kalafior, ziemniaki,  
śmietana 18 % z mleka,  

makaron (mąka pszenna, 
jaja), przyprawy 

naturalne: pieprz, sól 
niskosodowa, pietruszka 

zielona, lubczyk)) 
 

Ziemniaki(80g), 
pulpeciki w sosie 

pomidorowym (60 g), 
buraczki (50g) 

((ziemniaki, masło z mleka, 
koper, mięso mielone drobiowe, 

jaja, bułka graham (mąka 
pszenna, zakwas piekarski 
żytni), bułka tarta (mąka 

pszenna), cebula, czosnek, olej 
rzepakowy, przyprawy 
naturalne: pieprz, sól 

niskosodowa, zioła, kwasek 
cytrynowy)) 

 
Kompot wieloowocowy 

(200g) 
(mieszanka kompotowa 

mrożona - agrest, porzeczka 
czarna, śliwka, truskawki) 

Budyń waniliowy 
(130g)  

(mleko 3,2%, mąka 
ziemniaczana, żółtka, 

cukier waniliowy) 
 

Środa 

24.03.2021 

 
 

 
Wartość energetyczna 

– 943 kcal 
 

 Białko -33g 
Tłuszcz – 27g 

Węglowodany – 142g 

Błonnik – 10g 

Płatki kukurydziane (20g) 
 z mlekiem (200g) 

(kukurydza 94 %, jęczmień, sól 

morska, emulgator: lecytyna 
sojowa, mleko 3,2%) 

 
Chleb mieszany (50g)  

z masłem (5g) z miodem 
(5g) 

(mąka pszenna, żytnia, woda, 
olej, kwas chlebowy, sól) 

 

Herbata z cytryną (200g) 
 

Barszcz zabielany  z 
ziemniakami (200g) 

(wywar z warzyw - 
marchew, seler korzeń, 
pietruszka korzeń, por, 

cebula, buraki ćwikłowe,  
śmietana 18 % z mleka, 

ziemniaki, mąka pszenna, 
przyprawy naturalne: 

pieprz, sól niskosodowa, 
pietruszka zielona, 

lubczyk, czosnek, liść 
laurowy, ziele angielskie, 

kwasek cytrynowy) 

 
 

Makaron świderki z 
twarogiem półtłustym 

(150g) 
((makaron (mąka pszenna, 

mąka żytnia, jaja), olej 
rzepakowy, masło z mleka, 

twaróg półtłusty 
 z mleka, cukier kryształ, cukier 

waniliowy, cynamon, sól 
niskosodowa)) 

 
Kompot wieloowocowy 

(200g) 
(mieszanka kompotowa 

mrożona - agrest, porzeczka 
czarna, śliwka, truskawki) 

Jabłko (120g) 



 

2 
 

Czwartek 

25.03.2021 

 
 

Wartość energetyczna 

–  992 kcal 
 

Białko -33g 

Tłuszcz – 28g 

Węglowodany –152g 

Błonnik -14g 

Chleb pszenny (60g), 
masło(5g), szynka z 

kurczaka (15g) 
ogórek (15g) 

(mąka pszenna, mąka żytnia, 

drożdże, olej rzepakowy, masło z 

mleka, mięso z piersi kurczaka 
(105 g mięsa\100 g produktu), 

skrobia ziemniaczana, sól, 
ekstrakty: warzyw (seler), 

owoców i przypraw, przyprawy, 
aromat, cebula suszona) 

 

Herbata z cytryną (200g) 

Krupnik zabielany 
(200g) 

(wywar z warzyw –– 
marchew, seler korzeń, 
pietruszka korzeń, por, 

cebula, kasza jęczmienna 
gruba, śmietana 18 %  
z mleka, przyprawy 

naturalne: pieprz, sól 
niskosodowa, pietruszka 

zielona, lubczyk) 

 

Gołąbki duszone w sosie 
pomidorowym (150g) 
(kapusta biała, kasza manna 

(pszenica), ryż, łopatka 
wieprzowa, jajka, olej 

rzepakowy, cebula, koncentrat 
pomidorowy 30 %, masło z 

mleka, śmietana 18 % z mleka, 
mąka pszenna) 

 
Kompot wieloowocowy 

(200g) 
(mieszanka kompotowa 

mrożona - agrest, porzeczka 
czarna, śliwka, truskawki) 

Jogurtowe ciasto 
cytrynowe (60g) 
(jaja, mąka pszenna, 

jogurt naturalny z mleka, 
olej, cukier, sok z cytryny, 
skórka z cytryny, proszek 

do pieczenia) 
 

Piątek 

26.03.2021 

 
 

 
Wartość energetyczna 

– 

933 kcal 
 

Białko – 28g 

Tłuszcz – 29g 
Węglowodany – 140g 

Błonnik – 9g 

Płatki kukurydziane (20g) 
 z mlekiem (200g) 

(kukurydza 94 %, jęczmień, sól 

morska, emulgator: lecytyna 
sojowa, mleko 3,2%) 

 
Chleb słonecznikowy 

(30g) twarożek z koprem 
(30g), rzodkiewki (20g) 
(mąka pszenna, żytnia, woda, 
drożdże, sól, twaróg półtłusty, 

śmietana 12% z mleka, 
szczypiorek) 

 
Herbata z cytryną (200g) 

 

Zupa serowa z 
makaronem (200g) 

(wywar z warzyw –– 
marchew, seler korzeń, 
pietruszka korzeń, por, 
cebula, masło z mleka, 

śmietana 18 %  
z mleka), makaron (mąka 

pszenna, jaja), serek 
topiony z mleka, 

przyprawy naturalne: 
pieprz, sól niskosodowa, 

pietruszka zielona, 
lubczyk) 

 

Ziemniaki (80g), 
pieczona miruna w 

cieście (60g),  surówka z 
kapusty kiszonej (50g)  

((ziemniaki, masło z mleka, filet  
z miruny (ryba), jaja, mąka 
pszenna, olej rzepakowy, 
kapusta kiszona, cebula, 

marchew, jabłka, przyprawy 
naturalne: pieprz, sól 
niskosodowa, zioła) 

 
Kompot wieloowocowy 

(200g) 
(mieszanka kompotowa 

mrożona - agrest, porzeczka 
czarna, śliwka, truskawki) 

Jogurt owocowy 
(150g) 

(jogurt naturalny z 
mleka, owoce, miód) 

 
• Jadłospis może ulec zmianie 

• W jadłospisie wytłuszczonym drukiem wyróżniono alergeny 

• Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w 

sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 

• Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipiec 2016r. Poz. 1154 w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszę spełniać 

środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 

 

 

 

 

 

 
 


