
 

 

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie. 
 

Sporządził: Walczak Katarzyna        Zatwierdził: 

JADŁOSPIS 30.1-3.2.2023 r. 

 
(75% całodziennego zapotrzebowania dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050 kcal). 

POSIŁEK 
(rozkład procentowy) 

PONIEDZIAŁEK 

30.1.2023 r. 

WTOREK 

31.1.2023 r. 

ŚRODA 

1.2.2023 r. 

CZWARTEK 2.2.2023 r. 

BAL KARNAWAŁOWY 

PIĄTEK 

3.2.2023 r. 

ŚNIADANIE  
(ok. 25-30%  

350-420 kcal) 

I TURA 

godz. 8:30 

II TURA 

godz. 9:00 

Pieczywo mieszane 

(50g) z masłem (5g),  

szynka wieprzowa (25g),  

mix warzyw (30g). 

Bawarka (150g). 

Pomarańcza (100g). 

 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Ryż na mleku  (140g). 

Pieczywo pełnoziarniste 

(25g) z masłem (3g),  

ser żółty wędzony (15g),  

konfitura z żurawiny (10g),  

kalarepa (10g).  

Herbata/Woda (150g). 

Gruszka (100g). 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Bułka wrocławska (40g) 

z masłem (4g),  

parówki na ciepło (60g),  

keczup (10g), 

mix warzyw (30g). 

Kawa zbożowa (150g). 

Banan (100g). 
Alergeny: gluten, nabiał, 

seler. 

Płatki kukurydziane 

z mlekiem (140g), 

Pieczywo pytlowe (25g) 

z  masłem (3g),  

polędwica drobiowa (15g),  

mix warzyw (15g).  

Herbata/Woda (150g).  

Winogrona (100g). 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Pieczywo mieszane (50g) 

z masłem (5g),  

twarożek z rzodkiewką, 

kabanosy (po 15g), 

mix warzyw (30g). 

Kakao (150g). 

Jabłko (100g). 
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał. 

OBIAD 
(ok. 30-35% 

420-490 kcal) 

I TURA 

godz. 11:30/12:00 

II TURA 

godz. 12:30 

Naleśniki z serem 

(200g), mus z owoców 

leśnych (30g), 

surówka z marchwi 

z jabłkiem i orzechami 

(60g). 

 

Herbata ziołowa (150g).  
Al: gluten, nabiał, orzechy. 

Kotlet mielony (70g),  

ziemniaki (120g),  

marchew z groszkiem (50g), 

surówka colesław 

z koperkiem (60g).  

Sok owocowy tłoczony 

(150g).  

 
Alergeny: gluten, jajo, nabiał. 

Leczo z indykiem 

(70+70g),  

ryż brązowy (120g), 

surówka z ogórka 

kiszonego z warzywami 

(60g).  

Kompot wiśniowy 

(150g). 
Alergeny: brak. 

Zapiekanka makaronowa 

(120g) z warzywami (50g), 

szynką gotowaną i żółtym 

serem (60g),  

Mix warzyw do chrupania 

(60g). 

Herbata owocowa (150g). 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Paluszki rybne (90g),  

frytki (120g),  

szpinak duszony z 

czosnkiem i śmietaną 

(50g), surówka z pora, 

marchwi i jabłka (60g). 

Kompot owocowy (150g). 
Alergeny: gluten, jajo, ryba, 

nabiał, 

PODWIECZOREK 
(ok. 15-20% 

210-280 kcal) 

I TURA 

godz. 14:30/15:00 

II TURA 

godz. 15:30 

Zupa fasolowa 

z ziemniakami (200g). 

Pieczywo chrupkie 

pszenne (20g). 

Herbata/Woda (150g). 

 
Alergeny: gluten, seler. 

Deser jogurtowy (120g) 

z granolą (50g), musem 

truskawkowym (30g) 

i sałatką owocową (50g). 

Herbata z miodem (150g). 

 
Alergeny: gluten, nabiał, 

orzechy. 

Zupa krem z 

pomarańczowych 

warzyw z ziemniakami 

(200g). Grzanki 

czosnkowe (50g). 

Herbata/Woda (150g). 
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał, seler. 

Barszcz biały z ziemniakami, 

chrzanem, kiełbasą i jajkiem 

(200g). 

Ciasteczka (30g). 

Herbata/Woda (150g). 

 
Alergeny: gluten, jajo, nabiał, 

seler. 

Bułka drożdżowa z serem 

(60g).  

Mus owocowy w tubce 

(100g). 

Sok owocowy (200g). 

 
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał. 


