
*W przypadku alergii pokarmowych potwierdzonych zaświadczeniem, dzieci otrzymują zamienniki. 
*Zgodnie z informacjami od producentów, niektóre produkty mogą zawierać śladowe ilości alergenów: gluten, mleko, jaja, soja, skrobia pszenna, błonnik 
pszenny, seler, gorczyca i siarczany.  
*Woda mineralna „Żywiec Zdrój” dla dzieci bez ograniczeń. 
*Jadłospis może ulec zmianie. 
*Oznaczenie tłustym drukiem składniki stanowią substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji na podstawie Rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. 
*Jadłospis opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016r. 
*Szczegółowy opis wartości odżywczych i kalorycznych, składników oraz receptur użytych do wyprodukowanych posiłków znajduje się do wglądu w kancelarii 
przedszkola. 
*Średnie zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze w naszym przedszkolu wynosi 997 KCAL (75% całodziennej normy żywieniowej dzieci 3-6 LAT) 
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ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

PONIEDZIAŁEK 
30.01.2023

Chleb  pszenno- żytni (mąka 
mieszana) z masłem, szynką 

wiejską,  
sałatą, pomidorem.  

Kawa zbożowa (jęczmień, 
żyto)  z mlekiem 2%.  

Herbata z cytryną i miodem. 
Jabłko

Zupa ogórkowa (wywar 
mięsno warzywny, seler, 
śmietana 18 %) z ryżem. 

Omlety (jajka, mąka pszenna) 
z jogurtem greckim (mleko) , 

pomarańcza. Kompot.

Weka (mąka pszenna)  z 
masłem, pastą z tuńczyka ze 

szczypiorkiem. Herbata 
owocowa z cytryną.

WTOREK 
31.01.2023

Chleb graham 
 (mąka pszenna graham) z 

masłem, serem żółtym 
(mleko), kiełkami, 

rzodkiewką. 
Kakao z mlekiem 2%. 

Herbata owocowa z cytryną.  
Jabłko

Krupnik z kaszą jęczmienną i 
jarzynami  (wywar mięsno 
warzywny, seler). Kotlet 
drobiowy smażony (filet z 
kurczaka, mąka pszenna, 

jajka), ziemniaki, marchewka 
duszona z groszkiem (masło, 

mąka pszenna). Kompot 
wieloowocowy.

Kasza kuskus (pszenica) z 
musem truskawkowym i 

jogurtem greckim 
(mleko).Chleb pszenno żytni 
(mąka mieszana) z masłem.  

ŚRODA 
01.02.2023

Chleb żytni (mąka mieszana) 
z masłem, filetem z 

Bobrownik, 
 ogórkiem i pomidorem. 

Kawa zbożowa  (jęczmień, 
żyto) 

z mlekiem 2%, 
Herbata cytryną. Jabłko.

Zupa ziemniaczana (wywar 
mięsno warzywny, seler, 
śmietana 18 %).  Łazanki z 

mięsem i białą kapustą 
(łopatka wieprzowa, mąka 

pszenna, masło). Kalarepa. 
Kompot.  

Bułka kajzerka (mąka 
mieszana) z masłem i 

dżemem morelowym bez 
dodatku cukru. Mleko 2 % 
waniliowe (laska wanilii). 

Winogrona.

CZWARTEK 
02.02.2023

Płatki owsiane na 
mleku 2 % z bakaliam 

(orzechy mieszane, rodzynki, 
słonecznik, (siarczany). Weka 

(mąka pszenna) z masłem, 
serkiem łaciatym 

śmietankowym (mleko), 
kolorową papryką. Herbata 
owocowa z cytryną. Jabłko. 

Zupa jarzynowa (wywar 
mięsno warzywny, seler, 
śmietana 18 %) z zacierką 

(mąka pszenna). Zrazy w sosie 
(łopatka wieprzowa, mąka 

pszenna, jajka),  kasza bulgur 
(pszenica), Fasolka z wody z 

masłem.  

Chleb żytni (mąka mieszana) 
z masłem. Parówki Tarczyński 

naturalnie” (mięso z 
kurczaka, sól, przyprawy, susz 
z aceroli, aromaty naturalne) 
z ketchupem.  Ogórek świeży. 

Herbata z cytryną.

PIĄTEK 
03.02.2023

SZWEDZKI STÓŁ: 
Chleb pszenno- żytni (mąka 

mieszana) z masłem, kabanos, 
polędwica drobiowa, ser żółty 
(mleko), dżem morelowy bez 

dodatku cukru, sałata, papryka, 
ogórek. Kakao z mlekiem 2%. 

Herbata z cytryną. Jabłko.

Zupa zalewajka  (wywar mięsno 
warzywny, seler, zakwas żytni, 
śmietana 18%). Pierogi z serem 

i masłem (mąka pszenna, 
jajko, mleko). Kiwi. Kompot 

porzeczkowy.

Banan. Ciastka owsiano- 
kokosowe (płatki owsiane, 
mąka owsiana, czekolada 
25%, wiórki kokosowe)


