
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 

31.08 – 04.09.2020 r 

 

DZIEŃ I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

31.08.2020  

Poniedziałek 
 

 

Chleb pszenny  z szynką drobiową, twaróg , 

papryka, roszpunka, kakao 

Kanapka: chleb (50 g), masło (5 g), szynka 

drobiowa (15 g), twaróg (20 g), papryka (20 

g), roszpunka (5 g) 

Napój: kakao: mleko 2% (200 ml), kakao (3 

g), miód  

 

Koktajl owocowy  , 

 banana truskawki /malin 

(250 ml), krążek ryżowy 

1 sztuka) 

Zupa koperkowa z ziemniakami (1,7,9) 
Włoszczyzna (100 g) koperek świeży (20 g), masło 

(2 g), śmietana 9% (10 g), ziemniaki (50 g): 

przyprawy: czosnek, gałka muszkatołowa 

Spaghetti z sosem warzywnym  (7) 
Makaron pełnoziarnisty spaghetti (50 g), marchew 

(30 g), groszek zielony (10 g), pomidory (50 g); 

przyprawy: bazylia, oregano 

Napój: woda z pomarańczą i miętą (200 ml) 

 

Słupki ogórka świeżego 

(gruntowego) (50 g), słupki 

marchewki (50 g), kromka  (1 

sztuka) chrupkiego 

pełnoziarnistego pieczywa 

Napój: napar z herbaty anyżowej 

(200 ml) 

01.09.2020 

 Wtorek 

Pieczywo,  powidła śliwkowe, masło, ser 

żółty, ogórek ,zbożowa z mlekiem 

Kanapka: chleb  (25 g), masło (5 g),  powidła  

ser  (20 g), sałata (3 g), ogórek  

Napój: kawa zbożowa z mlekiem  (200 ml) 

 

Brzoskwinie, winogrona, 

woda mineralna (200 ml) 

Zupa ogórkowa  

Ogórki (50 g); przyprawy: sok z cytryny, czarny 

pieprz 

Naleśniki z dżemem i twarogiem 

Naleśniki:, mąka pszenna (40 g), mleko 2% (75 

ml), jajko (30 g);                                      nadzienie: 

twaróg, śmietana 9%, cukier waniliowy, cukier,  

Napój: z herbaty owocowej (200 ml) 

Kanapka z pieczonym pasztetem z 

indyka, ogórek świeży, herbata 

owocowa 

Kanapka z pasztetem: chleb 

mieszany  (40 g), pasztet z indyka, 

ogórek świeży 

Napój: napar z herbaty owocowej 

(200 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 
 
 

02.09.2020 

Środa 

 

Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi , 

kanapka z serkiem, rzodkiewką i ro-

szpunka. Herbata z cytryną: 

Zupa mleczna: mleko 2% (200 ml), płatki (30 

g),  

Kanapka: chleb (35 g), masło (5 g), serek ho-

mogenizowany (70 g), rzodkiewka (15 g), ro-

szponka (5g) 

Napój: herbata z cytryną (200 ml): napar z 

herbaty, cytryna (3 g), miód (2,5 g) 

Kisiel do picia (250 ml), 

śliwka 1 sztuka,  

 

Zupa żurek z ziemniakami 

ziemniaki (30 g), kiełbasa (25 g), seler naciowy (20 

g), cebula (5 g; przyprawy: sok z cytryny, czarny 

pieprz 

Gulasz wieprzowo- drobiowy, kasza jęczmienna, 

buraczki  

Mięso z indyka (100 g), cebula (10 g), marchew (10 

g), koncentrat pomidorowy (5 g), olej rzepakowy (5 

g; przyprawy: liść laurowy, pieprz, papryka; kasza 

pęczak (40 g); surówka buraczki  

Napój: kompot wieloowocowy (200 ml) 

Ciasto własnego wypieku (mar-

chewkowe)  (1,3,7), kawa zbożowa 

z mlekiem (7) 

Napój: Kawa zbożowa z mlekiem 

(1,7): mleko 3,2% (200 ml), napar z 

kawy zbożowej (5 g),  miód (5g) 

 

 

 

 

03.09.2020 

 Czwartek 

 

Jajecznica na maśle ze szczypiorkiem (3,7) 

chleb  (1) z pieczonym schabem, masłem 

(7), pomidorem (7). 

Jajecznica na maśle ze szczypiorkiem:  

1 jajko (50 g), masło (5 g), szczypiorek (3 g). 

Kanapka: chleb  (50 g), masło (5 g), schab 

pieczony (15 g), pomidor (20 g), sałata (5 g). 

Napój: herbata  

 

Galaretka 

brzoskwiniowa z 

kawałkami świeżej 

brzoskwini (250 ml), 

herbatnik   

Zupa barszcz czerwony zabielany z makaronem 

 (1,7,9) 
Włoszczyzna (50 g), buraczki (50 g), liście 

pietruszki (5g); przyprawy: gałka muszkatołowa, 

pieprz biały 

Kotlet pożarski, ziemniaki z koperkiem, 

surówka z białej kapusty  
Ziemniaki  (50 g), mięso drobiowe (60 g), 

przyprawy: zioła prowansalskie; surówka z kapusta 

(50 g), marchew (15 g), sok z cytryny , sól ,pieprz , 

olej rzepakowy  

Napój: woda z cytryną i miętą (200 ml) 

Banan   woda z miętą 

Napój: Woda z mięta: (150 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 
 
 

04.09.2020 

Piątek 

Bułka  (1) z serem (7), pasta z makreli (4,7), 

papryka czerwona, herbata zielona 

Kanapka: bułak (25 g), masło (5 g), ser gouda 

(15 g) papryka czerwona (20 g); pasta z ma-

kreli ze szczypiorkiem :makrela (25 g), 

szczypiorek (5g),  

Napój: mleko – 250 ml 

Sok marchwiowo – 

brzoskwiniowy (250 ml), 

wafel ryżowy  

Zupa owocowa z lanymi kluskami 

 

Wiśnie, jagody, maliny (100 g), jogurt naturalny (10 

g), lane kluski (50 g); przyprawy: cynamon, sok z 

cytryny  

 (1,7,9) 
Filet rybny, ziemniaki puree, surówka z kiszonej 

kapusty i marchewki, kompot 
 

Mintaj (80 g), , masło (5 g); przyprawy: sok z 

cytryny, tymianek, pieprz; ziemniaki (150 g), 

koperek, surówka z kwaszonej kapusty: kwaszona 

kapusta (50 g), marchew (30 g), jabłko (20 g), 

oliwa z oliwek (5  

Napój: woda z pomarańczą i miętą (200 ml)) 

Arbuz (200 g), chrupki 

kukurydziane (10 g) 

  

  

  Przygotował: EduVital,  

  dr Dorota Łoboda 

 


