
ALERGENY: 1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut) 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na 

ich bazie) 3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)  4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 5. Orzeszki ziemne 

(arachidowe) (produkty przygotowane na ich bazie) 6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 7. Mleko i produkty pochodne(produkty 

przygotowane na ich bazie) 8. Orzechy(produkty przygotowane na ich bazie)  9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 10. Gorczyca i 

produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)  12. Dwutlenek siarki 

13.Łubin (produkty przygotowane na ich bazie)  14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie) 
*Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. 
Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 
 
 

JADŁOSPIS OGÓLNY PRZEDSZKOLE 

21.12.2020 r – 08.01.2020 

 

DZIEŃ I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

21.12.2020  

Poniedziałek 
 

 

Chleb z szynką drobiową, ser 

twarogowy, papryka, 

roszpunka, kakao 

  

 

Koktajl mleczny na bazie 

maślanki, banana i 

mrożonych owoców 

jagód/malin (250 ml), 

krążek ryżowy 1 sztuka) 

Barszcz zabielany z makaronem  

Klopsy wieprzowe w sosie 

koperkowym, kasza kuskus, 

marchewka gotowana   

Napój: z herbaty owocowej (200 ml) 

 

Surówka z tartej 

marchewki z jabłkiem, 

kromka chrupkiego 

pełnoziarnistego pieczywa 

Napój: napar z herbaty 

anyżowej (200 ml) 

22.12.2020 

 Wtorek 

Pieczywo,  szynka wieprzowa, 

masło, pomidor, kawa zbo-

żowa z mlekiem 

 

 

 

Budyń waniliowy  

Herbata owocowa  

Włoska zupa jarzynowa 

Kotlet drobiowy, ziemniaki dukane, 

surówka z kapusty i marchwi  

Napój: kompot wieloowocowy (200 

ml) 

 

 

Kanapka z pieczonym 

pasztetem z indyka, 

ogórek świeży, herbata 

owocowa 

 

23.12.2020 

Środa 
Zupa mleczna z płatkami ku-

kurydzianymi , kanapka z 

Kisiel do picia (250 ml), ½ 

jabłka,  

Rosół z makaronem (1,7,9) 
 

Banan – 1 sztuka, woda 



ALERGENY: 1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut) 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na 

ich bazie) 3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)  4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 5. Orzeszki ziemne 

(arachidowe) (produkty przygotowane na ich bazie) 6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 7. Mleko i produkty pochodne(produkty 

przygotowane na ich bazie) 8. Orzechy(produkty przygotowane na ich bazie)  9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 10. Gorczyca i 

produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)  12. Dwutlenek siarki 

13.Łubin (produkty przygotowane na ich bazie)  14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie) 
*Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. 
Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 
 
 

 serkiem. Herbata z cytryną 

 

Chrupki kukurydziane 10 

g 
Udko z kurczaka pieczone, 

ziemniaki, surówka z marchwi i 

jabłka 
 

Napój: woda mineralna z miętą (200 

ml) 

mineralna (200 ml) 

 

 

 

 

24.12.2020 

 Czwartek 
 

Jajecznica na maśle ze 

szczypiorkiem (3,7) grahamka 

(1) z pieczonym schabem, 

masłem (7), pomidorem i 

sałatą. Kakao (7) 

 

Galaretka truskawkowa 

(250 ml), herbatnik   

Zupa koperkowa z ziemniakami 

(1,7,9) 
 

Spaghetti z sosem warzywnym  (7) 
Napój: woda z pomarańczą i miętą 

(200 ml) 

Jogurt owocowy  

Napój: Woda z mięta: (150 

ml) 

28.12.2020 

 

Poniedziałek 

 

Chleb z serem (1,7), pasta 

jajeczna (3,7), papryka 

czerwona, herbata zielona 

Napój: napar z zielonej herbaty 

Sok marchwiowo, 

brzoskwiniowo-jabłkowy  

(250 ml), krążek ryżowy  

Koperkowa (1,7,9) 
Kolorowy makaron z indykiem i 

warzywami, surówka sałata , 

pomidor, oliwa z oliwek (3,7) 
Napój: kompot truskawkowy (200 ml) 

 

Bułka pszenna z 

powidłami kawa zbożowa 

(200 ml) 

 

29.12.2020 r 

 

Wtorek 

Pasztet pieczony z indyka, 

ogórek kwaszony, herbata z 

cytryną 

 

Gruszka,  jabłko w 

cząstkach, chrupki 

kukurydziane (10 g) 

herbata miętowa (250 ml)  

Kalafiorowa (1,7,9) 
  

Klopsiki wieprzowo-drobiowe, ziem-

niaki, surówka z czerwonej kapusty

  

Napój: sok jabłkowy (200 ml) 

Banan (1 sztuka), woda 

mineralna (250 ml) 



ALERGENY: 1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut) 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na 

ich bazie) 3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)  4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 5. Orzeszki ziemne 

(arachidowe) (produkty przygotowane na ich bazie) 6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 7. Mleko i produkty pochodne(produkty 

przygotowane na ich bazie) 8. Orzechy(produkty przygotowane na ich bazie)  9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 10. Gorczyca i 

produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)  12. Dwutlenek siarki 

13.Łubin (produkty przygotowane na ich bazie)  14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie) 
*Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. 
Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 
 
 

30.12.2020 r 

 

Środa 

Bułka pszenna, masłem i 

twarożkiem (1,7). Kakao (7) 

 
Kaszka manna z sosem 

malinowym  
Herbata owocowa 

Krupnik z kaszy pęczak 

Pieczeń rzymska ,kasza jęczmienna, 

buraczki  

 

Mięso wieprzowe, jajko bułka tarta  
 

Serki homogenizowane 

herbata miętowa (1,7) 

 

31.12.2020 

 

Czwartek 

 

Chleb z szynką z indyka  (1,3),  

(1,7), kawa zbożowa z 

mlekiem (1,7) 

 

Jabłko – 1 sztuka w 

cząstkach, biszkopty (3 

sztuki), herbata zielona 

Rosolnik (rosół z kaszka manną) 

(1,7,9) 

 Kopytka z sosem (1,3,7) 

pomidorowym,  surówka z kapusty 

białej, marchewki i jabłka 

Napój: Napój z herbaty owocowej 

(200 ml) 

 

Chałka z miodem , woda 

mineralna z cytryną 

 

 

04.01.2021r 

 

Poniedziałek 

Chleb z szynką drobiową, ser 

twarogowy, papryka,  kakao 

 

 

Gruszka w cząstkach (1 

sztuka), wafel ryżowy (1 

sztuka), herbata miętowa 

Krem z kalafiora 

Kurczak w sosie słodko-kwaśnym z 

ryżem  

Napój: kompot jabłkowy  

Domowe ciasto drożdżowe 

ze śliwkami mleko 

 

05.01.2021r 

 

Wtorek 

Owsianka z owocami suszo-

nymi, chleb razowy z pieczo-

nym schabem, pomidor, her-

bata koperkowa 

 

 

Kisiel (250 ml) z 

rodzynkami, chrupki 

kukurydziane (10 g), (1 

sztuka),  

Napój: kawa zbożowa z 

Szczawiowa z jajkiem i ziemniakami 

Pierogi leniwe z cynamonem 

Napój: woda mineralna (200 ml) 

 

Banan, biszkopty (4 

sztuki), woda mineralna 

 



ALERGENY: 1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut) 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na 

ich bazie) 3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)  4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 5. Orzeszki ziemne 

(arachidowe) (produkty przygotowane na ich bazie) 6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 7. Mleko i produkty pochodne(produkty 

przygotowane na ich bazie) 8. Orzechy(produkty przygotowane na ich bazie)  9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 10. Gorczyca i 

produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)  12. Dwutlenek siarki 

13.Łubin (produkty przygotowane na ich bazie)  14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie) 
*Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. 
Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 
 
 

mlekiem (200 ml) 

06.01.2021r 

 

Środa 

 

ŚWIĘTO 

    

07.01.2021r 

 

Czwartek 

 

 

chleb z pieczonym indykiem, 

pomidor, herbata z cytryną 

 

 

Mandarynki , biszkopty, 

woda 

 

Krem z cukinii z grzankami 

Zapiekanka (kurczak, ryż brązowy, 

cukinia, mozzarella), surówka z mar-

chewki, pietruszki i buraka 

 Napój: woda z mrożonymi owocami 

(200 ml) 

 

Ciasto marchewkowe 

własnego wypieku (50 g), 

mleko (200 ml) 

08.01.2021 r 

Piątek 

Chleb z pastą jajeczną, pa-

pryka świeża, ogórek, ba-

warka 

 

 

Koktajl mleczny na bazie 

maślanki z owocami 

sezonowymi, chrupki 

kukurydziane 

 

Zupa pomidorowa z makaronem 

Kotleciki rybne, ziemniaki, surówka 

kapusty kiszonej i marchewki 

Napój: woda z mrożonymi owocami 

(200 ml) 

Naleśniki z musem tru-

skawkowo – bananowym   

kakao 

   Przygotował: EduVital,  

   dr Dorota Łoboda 


