
 

 

 

 

Jadłospis 28.02.12.2022 

 

 

Dzień tygodnia I śniadanie II śniadanie zupa II danie podwieczorek 

Poniedziałek 

28.11 

 

 

Łączna ilość 

kalorii;777kcal 

Płatki 2g 

śniadaniowe 

 na mleku 180 ml, 

pieczywo mieszane 

20g, masło 3g, 

dżem 

niskosłodzony 20g 

herbatka owocowa 

250ml, cytryna 

świeża 

 

244 kcal 

 

Winogrono 

50g 

melon 80g 

 

68 kcal 

Rosół na wywarze 

drobiowym z 

zacierką 200g 

 

włoszczyzna 50g 

Zacierka 12g 

Natka pietruszki 3g 

 

110 kcal 

Ryż 35g z jabłkami 

40g 

 

150 kcal 

Placek” ptasie 

mleczko” 70g 

 ( jajka 10g,  

śmietana 30% 30g, 

mąka tortowa 8g, 

serek 

homogenizowany 

20g, galaretka 

owocowa 7g) 

 

 

205 kcal 

Alergeny 1,3,7  1,7,9 1 1,3,7 

Wtorek 

29.11 

 

 

Łączna ilość 

kalorii:752kcal 

 

 

Płatki jęczmienne 

12g 

 na mleku 180 ml, 

pieczywo mieszane 

20g, pasta z łososia 

20g, herbata 

owocowa 250ml, 

cytryna świeża 

 

227  kcal 

 

Koktajl 

truskawkowy 

100g 

 

 

 

 

 

80 kcal 

Zupa jarzynowa na 

wywarze 

drobiowym z kaszą 

jaglaną 200g 

 

Mix jarzynowy 50g 

Kasza jaglana 8g 

Śmietana 5g 

 

115 kcal 

Ziemniaki 100g, 

dramstik pieczony 

50g, surówka z 

mizerii 20g 

 

 

 

230 kcal 

Chałka 40g z 

masłem 3g 

 

100 kcal 

Alergeny 1,3,4,7  1,7,9 1,3 1,7 

Środa 

30.11 

 

Łączna ilość 

kalorii:726kcal 

Kakao 3g na mleku 

120g, 

pieczywo mieszane 

20g,masło 5g, 

parówki 100% 

mięsa 70g, 

 herbata owocowa 

250 ml, cytryna 

świeża 

 

230 kcal 

Banan 80g 

 

65 kcal 

Barszcz czerwony 

zabielany z 

ziemniakami 200g 

 

Włoszczyzna 40g 

Ziemniaki 40g 

Buraki  25g 

Śmietana 18% 5g 

 

125 kcal 

Placuszki cukiniowe 

z rybą75g 

(mąka tortowa 35g, 

jaja 5g, cebula 2g, 

cukinia 30g, filet 

rybny 30g,  olej 

roslinny 5g) 

 

196  kcal 

Kisiel z owocami  

100g 

 

 

 

110kcal 

 

 

 

Alergeny 1,7  7,9 1,3,7 1,7 



 

Czwartek 

01.12 

 

Łączna ilość 

kalorii:780kcal 

 

Płatki ryżowe 12g 

na mleku 180 ml 

pieczywo  

mieszane 20g, 

masło 5g, ser 

mozarella  20g, 

papryka 20g, 

herbata owocowa 

250 ml. cytryna 

świeża 

 

240 kcal 

 

 

Jabłko  80g 

brzoskwinia 

50g 

 

83  kcal 

 

Zupa ziemniaczana 

na wywarze 

drobiowym  200g 

 

włoszczyzna 50g 

ziemniaki 50g 

śmietana 5g 

 

102 kcal 

 

Gołąbki bez 

zawijania 75g w 

sosie pomidorowym 

20g 

 

Kapusta biała 30g 

Szynka bez kości 

30g 

Ryż biały 12g 

Jajka 5g 

Bułka tarta 5g 

Pomidory krojone 

35g 

Masło 83% 2g 

 

210  kcal 

 

Tosty zapiekane z 

jajkiem i szynką 

50g 

 

Pieczywo 20g 

szynka drobiowa 

20g 

Jajka 10g 

Masło 3g 

 

145 kcal 

Alergeny 1,7  1,7,9 1,3,7 1,7 

Piątek 

02.12 

 

 

Łączna ilość 

kalorii:831kcal 

Płatki jaglane 12g 

 na mleku 180 ml, 

pieczywo mieszane  

10g, masło 3g, 

placuszki z serka 

wiejskiego z 

pomidorem  50g 

(ser wiejski 30g, 

mąka tortowa 5g, 

jaja 5g, olej 2g) 

herbata owocowa 

250ml, cytryna 

świeża 

 

280 kcal 

Ananas  80g 

Gruszka 50g 

 

68 kcal 

Zupa krem z pora z 

groszkiem 

ptysiowym 150g 

 

por 20g 

włoszczyzna 50g 

śmietana 5g 

groszek 

ptysiowy10g 

masło 3g 

 

107 kcal 

Pyzy drożdżowe 70g 

( mąka tortowa 20g, 

jaja 8,mleko 10ml, 

masło 2g, drożdże 

1g) z sosem 

owocowym 20g 

 

 

160 kcal 

Ciasto cytrynowe 

50g 

(mąka pszenna 

20g,jaja 5g, masło 

3g, cukier 8g, 

proszek do 

pieczenia 0,5) 

 

 

216 kcal 

Alergeny 1,3,7  1,7,9 1,3,9  

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany jadłospisu z przyczyn niezależnych od placówki 

 
Woda mineralna na życzenie dzieci 

1Poszczególne substancje i produkty uznawane za alergeny zawarte są w załączniku II do rozporządzenia nr 1169/2011 : 

1.zboża zawierające gluten, tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe, a 

także produkty pochodne (ze wskazanymi wyjątkami), 

2.skorupiaki i produkty pochodne, 

3.jaja i produkty pochodne, 

4ryby i produkty pochodne (ze wskazanymi wyjątkami), 

5.orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne, 

6.soja i produkty pochodne (ze wskazanymi wyjątkami), 

7.mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) (ze wskazanymi wyjątkami), 

8.orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy 

pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne (ze wskazanymi wyjątkami), 

9.seler i produkty pochodne, 

10.gorczyca i produkty pochodne, 

11.nasiona sezamu i produkty pochodne, 

12.dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla 

produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami 

wytwórców, 



 

 


