
 

 

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie. 
 

Sporządził:          Zatwierdził: 
 

 

 
 

JADŁOSPIS 20-24.2.2023 r. 
(75% całodziennego zapotrzebowania dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050 kcal). 

POSIŁEK 
rozkład procentowy 

PONIEDZIAŁEK 

20.2.2023 r. 

WTOREK 

21.2.2023 r. 

ŚRODA 22.2.2023 r. 

ŚRODA POPIELCOWA 

CZWARTEK 

23.2.2023 r. 

PIĄTEK 

24.2.2023 r. 

ŚNIADANIE  
(ok. 25-30%  

350-420 kcal) 

I TURA 

godz. 8:30 

II TURA 

godz. 9:00 

Bułka grahamka (50g) 

z masłem (5g),  

jajecznica na maśle ze 

szczypiorkiem (60g),  

mix warzyw (30g). 

Kawa zbożowa (150g). 

Jabłko (100g). 
Al: gluten, jajo, nabiał. 

Kasza manna na mleku  

(140g).  Pieczywo żytnie 

(25g) z masłem (3g),  

polędwica (25g),  

mix warzyw (15g).  

Herbata/Woda (150g). 

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

Pieczywo pszenne (50g) 

z masłem (5g),  

twarożek naturalny (30g),  

konfitura owocowa (20g).  

Kakao (150g). 

Banan (100g). 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Mix płatków zbożowych 

z mlekiem (140g), 

Pieczywo razowe (25g) 

z  masłem (3g), pasztet 

(15g), mix warzyw (15g).  

Herbata/Woda (150g).  

Winogrono (100g). 
Alergeny: gluten, jajo,nabiał. 

Pieczywo mieszane (50g) 

z masłem (5g),  

szynka wieprzowa,  

ser żółty (po 15g),  

mix warzyw (30g). 

Bawarka (150g). 

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

OBIAD 
(ok. 30-35% 

420-490 kcal) 

I TURA 

godz. 11:30/12:00 

II TURA 

godz. 12:30 

Makaron (120g)  

z serem i jogurtem (60g), 

mus truskawkowy (50g),  

marchew mini z miodem 

i prażonym sezamem 

(60g). 

Herbata ziołowa (150g).  
Alergeny: nabiał, gluten, 

sezam. 

Pieczeń rzymska (70g) 

z sosem pomidorowym 

(30g),  

ryż jaśminowy (120g), 

groszek zielony (30g), 

surówka z kapusty 

pekińskiej (60g).  

Sok multiwitamin(150g). 
Alergeny: gluten, jajo. 

Kotlet jajeczny (70g)  

ziemniaki (120g), 

brokuł gotowany (50g), 

surówka z pomidora z 

rzodkiewką, szczypiorem i 

jogurtem (60g). 
Kompot owocowy (150g). 
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał.  

Nuggetsy z piersi indyka 

(80g), makaron razowy z 

warzywami (140g), 

kolorowa papryka (60g), 

sos jogurtowo-czosnkowy 

(20g). 

Herbata z imbirem (150g). 
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał. 

Bitki drobiowe (70g) 

w sosie chrzanowym 

(40g),  

kasza gryczana (120g),  

buraczki na ciepło (50g), 

ogórek kiszony (60g). 

Kompot truskawkowy 

(150g).  
Alergeny:  gluten, nabiał. 

PODWIECZOREK 
(ok. 15-20% 

210-280 kcal) 

I TURA 

godz. 14:30/15:00 

II TURA 

godz. 15:30 

Krupnik z ziemniakami 

(200g). 

Baton z suszonych 

owoców (35g). 

Herbata/Woda (200g). 

 
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał, seler, orzechy. 

Bułka kajzerka (50g) 

z masłem (5g), hummus 

z ciecierzycy z suszonymi 

pomidorami (20g),  

mix warzyw (25g). 

Kakao (150g). 
Alergeny: gluten, nabiał.  

Zupa ogórkowa z ryżem 

(200g). 

Ciasteczka bezcukrowe 

(35g). 

Herbata/Woda (150g). 

 
Alergeny: gluten, nabiał, 

seler. 

Bułka orkiszowa (50g)  

z twarożkiem naturalnym 

z ziołami (20g),  

łosoś wędzony (25g), 

mix warzyw (20g).  

Herbata owocowa (150g). 
Alergeny: gluten, ryba, 

nabiał. 

Zupa krem grochowy 

z ziemniakami i chipsami 

z wędzonego boczku 

(200g).  

Wafle kukurydziane 

(20g). 

Herbata/Woda (150g). 
Alergeny: nabiał, seler. 


