
 

 

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie. 
 

Sporządził: Walczak Katarzyna        Zatwierdził: 

 

 

JADŁOSPIS 27.2-3.3.2023 r. 

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

POSIŁEK 
(rozkład procentowy) 

PONIEDZIAŁEK 

27.2.2023 r. 

WTOREK 

28.2.2023 r. 

ŚRODA 

1.3.2023 r. 

CZWARTEK 

2.3.2023 r. 

PIĄTEK 

3.3.2023 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 gotowana (25g),  

mix warzyw (30g).  

Kawa zbożowa (150g). 

Winogrona (100g). 

 
Alergeny: gluten, nabiał. 

Kluski lane na mleku 

(140g). Pieczywo razowe 

(25g) z masłem (3g),  

ser żółty (20g),  

mix warzyw (15g).  

Herbata/Woda (150g). 

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

Pieczywo mieszane (50g) 

z masłem (5g),  

kiełbasa krakowska 

(25g),  

mix warzyw (30g). 

Bawarka (150g). 

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

Płatki muesli z mlekiem 

(140g). Pieczywo żytnie 

(25g) z  masłem (3g),  

polędwica sopocka (15g),  

mix warzyw (15g).  

Herbata/Woda (150g). 

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

Pieczywo pszenne (50g) 

z masłem (5g), twarożek ze 

szczypiorkiem (15g), jajko 

gotowane (30g), sos 

jogurtowo-majonezowy 

(20g).Herbata hibiskus(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 

Ryż zapiekany (140g) 

z serem z jogurtem (60g), 

i jabłkiem z cynamonem 

(40g), surówka z marchwi 

z rodzynkami (50g). 

Kompot porzeczkowy 

(150g). 
Alergeny: nabiał. 

Udko pieczone (100g),  

ziemniaki (120g), 

brokuł gotowany (50g), 

mix sałat z warzywami, 

oliwkami i winegret(60g) 

Sok gruszkowy tłoczony 

(150g). 
Alergeny: nabiał. 

Kotlet schabowy 

panierowany (80g), 

kaszotto bulgur 

z warzywami (160g),  
surówka colesław (60g).  

Herbata z imbirem 

(150g). 
Al: gluten, jajo, nabiał. 

Krokiety z mięsem 

drobiowym (180g), 

marchewka z groszkiem 

(50g), mizeria z sosem 

tzatziki (60g).  

Sok pomarańczowy (150g).  
Alergeny: gluten, jajo, nabiał, 

seler. 

Mintaj z pieca (70g), 

ziemniaki (120g),  

bukiet jarzyn gotowanych 

(60g), 

pomidory koktajlowe (50g). 

Kompot śliwkowy (150g). 

 
Alergeny: ryba. 

PODWIECZOREK 
(ok. 15-20% 

210-280 kcal) 

I TURA 

godz. 14:30/15:00 

II TURA 

godz. 15:30 

Zupa koperkowa z 

ziemniakami (200g). 

Biszkopty (30g). 

Herbata owocowa/Woda 

(150g). 
Alergeny: gluten, jajo, 

nabiał, seler. 

Bułka orkiszowa (50g)  

z masłem (5g), 

pasta z makreli i jajka 

(25g), mix warzyw (20g).  

Bawarka (150g). 
Alergeny: gluten, jajo, 

ryba, nabiał. 

Rosół z makaronem 

(200g). 

Herbatniki zwierzątka 

(35g). 

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

nabiał, seler. 

Pieczywo graham (50g) 

z masłem (5g), pasta 

z cieciorki z suszonymi 

pomidorami (30g), 

mix warzyw, oliwki (25g). 

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

Zupa jarzynowa z zacierką 

(200g). 

Snacki popcornowe (35g). 

Herbata/Woda (150g). 

 
Alergeny: nabiał, seler. 


