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Altr11rny: 
l ,J,6,7,9 

1

27 04 202) 
Wtorek 

Alergeny: 
1.3.6,7,9 

~8 04 202 ) 
rodo 

Alergeny: 
1.3,6,7,9 

29 04 202 1 
C,wart ck 

Alergeny: 
1.3.6,7.9, 10, 
li 

83 344 36 81 

a łospis tygodn 
Snindnnle 

-Musli 1111 mleku 7. md1.ynk11 200 ml 
-Picc1,ywn wiej si.. le. nuulo. 
wQ(lllnn. ng<\rck ;.lclony 
-1 lcrbotn z pokr1.ywy 
-Gnis1.kn 200 ml 

-Kn.~w mannn n11 mleku 200 ml 
-Pieczywo. masło. post.n z 
nwokodo. pomidor 
-1 lcrbotu rumionkowu 200 ml 
-Pomnr11ńcz 

-Zup• mlecza z dynią 200 ml 
-Pieczywo mies1Jmc. m11slo. 
fil ecik drohiowy. snłot.n zielono 
-1 lcrboto czarno 
-Solotku owocowo 200 ml 

-Mokaron no mleku 
-Pieczywo, masło, porówki 
odtłuszczone, sos pomidorowy 
-I lcrbut.a miętowo 
-Mondorynku 

200ml 

200ml 

Ohind 

-Zupo Jnrzynown, picc :,,.ywo ( wsod mięsny, 
1.lcmninki, cchuiu, mnrchewko, kulofior, fosoiku 
szpnrngowo, brokuł, śmlet11n11, sól, pieprz, liść 
lourowy) 
-Spnghclll 
-Kompot. owocowy 

-Kupuśnl11k, pieczywo ( wsod mięsny, kopusta. 
zicmnlok l, morchewko, por, cebulo, ziele ong. , sól 
pieprz) 
-Kotlet selerowy z pl11tk11mi 
-Zicmnlokl z koprem 
-Surówko z czerwonej kapusty, cebulką i oliwą 
-Kompot z owoców leśnych 

-Pomidorowo 1. ziemniakami ( wsad mięsny, 
ziemniaki, pomidory, cebul a. por, śmietana, ziele 
nng., sól, pieprz ziołowy ) 
-Kurczak curry z onanosem• 
-Ryt 
-Kompot cytrynowy 

-Zupa ogórkowa z ryt,cm ( wsad mięsny, ogórki 
kiszone, marchewka, seler, por.cebula. ryt„ 
śmietana , ziele ang., sól, pieprz, liście laurowe ) 
-Kotlet 1..lcmnlnc1..nny z sosem mięsno 
warzywnym 
-Kompot mniinowy 

wy 
Podwieczorek 

250 ml -Racuchy drotdwwe z 
j ahlkiem•• 

120 g 
200ml 

250 ml -Budy!\ śmietankowy 

60g 
90 g 
SO g 
200ml 

250ml -Kokt11jl bananowy•• 
paluszki 

60 g 
90 g 
200 ml 

250 ml -Joblko, herbatniki szkolne 

200ml 

30 04 202 1 -Kakao 
l ' iąl ek -Dulko. pieczywo wiejskie, 

I SO ml -Krupnik z zieleniną ( wsad mięsny, ziemniaki, 
koszu pi;czok, morchewku, seler, por, cebulo. 
pielruszku. sól, piepr1, ziele ang. ) 

250 ml -Sok Kubuś wyrób własny •• 
biszkopty 

mulo, ser biały ze 
szczypiorkiem i ziołami -17ishburgery 

Alergeny: -licrbuto -Ziemniaki purec 
1,2,3,4,5,6,7, -Owoc 
JO 

200 ml -Murchcwko nu gorąco 
-Kompot 

J ad łospi s dla dzieci w wieku przedszkolnym . 
Pos ił ki : śni ada ni e, obiad, podwieczorek 
Norma dzienna na energię dla grupy:1400kcal 
Pos i łki zapewniaj" średnio tygodniowo ok 75% dziennego zapotrzebowania na energię . 
Pos ił k i zapewniaj" średnio tygodniowo energię na poziomie z: 
-węg lowodanów: ok 60-75% 
-bi a łek : ok 12 % 

-tłuszczów: ok 30-35% 
• • przyt'IMWnu w piecu ku11wckcyjno-pruowym bez dodolku th1~1.c1.11 
•• • wyrób wl11sny bez konscrwwuów 

60 g 
90 g 
SO g 
200 ml 

i\lr11tt ny . Ziiodnlc z informucjuml od producen1ów u:tylo produkly Qlllowc ( 1111 . kukuo, horh11t11, dt.om, ketchup, konoonlrnl pomidorowy, produkly z 
mi9su) mol!- wwl crnć łl1dowt llokl 1lt 11tr11ów : 1il111onu, mleku l11t1nlo t l11kto14 Jiu soi, orwohńw, solom I gorczycy. 

SIJUSTANC:.IE l_.i\WrnKA.l,\ O : i\U:KG ENY: I. Zbo:tu 1,uwlcny11Co glulon (tj . pszcniou, :tyto,jQ01„m l0ń , owies, orki sz, kumut lub ich szczepy 
hubrydowc) I produkty pochodne 2. Skoruplllk l I produkty pochodne J. J1yku I produkty pochodne 4. Ryl'ly I produkty pochodne ~- OncS1..ki ziemne 
(nruchlc:Jowo) I produkly pochodne 6. Suju i produkly pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Oncchy tj . migc:Juły, o,lcchy łusk owe, ow:chy włosk ie, 
ncrk owco, or,,cchy pckw1, oncchy bruzylUsklo, pistucje, or1.cchy mukudumio luh produkty pochodne 9. Sclor zwyczajny I produkty pochodne IO. Gorczyco 
I pmduk1y pochod~nc li Noslonu sctumu I produkty pochodne 12. Dwutlenek siurk i i siorczy1· 13. Lubin i produkly pochodne 14. M ięc1,uki i produkty 
~~ I 

Zurwior ~ cicicl: Sportąd · ~ efkuchni: 

< 
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dłospi 
Data Dncń śniadanie Obiad 

tygodni 

19.04.2021 -Zac1eooi na mltku 200ml -Rosolnik ( wsad mi~sny, ryż, marchewka, por, j 250 ml 
Pomodnałek -Pieczywo wiejskie, masło , pasta 

z kiełbasy i szczypiorku 
-Herbata z po~)' 
-Arbuz 

200ml 

cebula, stltr, ziele angiel skie, l iście laurowe, sl,I, 
pieprz ) 
-Gulasz wieprzowy 
-Kasza j~zmienna 
-Ogórek kisrony 

6() g 
9() g 

Alergenr: 
1.3.6. 7.9 

20 04.202 I -Płatki górskie na mltku 200ml 

i -Kompot porzeczkowy l 20() ml 

-Szczawiowa z jajkiem, pieczywo ( wsad mi~sny, 25<! ml 
szczaw, ziemniak.i, marchewka, jajka, cebula, Wtorek -Pieczywo mieszane, mulo, 

hummus, pomidor śmietana , sól , pieprz, ziele ang., liście laurowe ) 
-Pieczeń rzymska w sosie własnym* 

Ałtrgen~--: 

1.3.6. i .9 

:! 1.04.2021 
Środa 

Alergeny: 
l,3,6..7.9 

22()4.2021 
Czwanct 

-Herbata 
-Banan 

-Płatki orbsrowe na mleku 
-Pieczywo słooecznik, wiejskie, 
aasło, ser t.ólty, ogórek 
konserwo'-)' 
-Herbata ziołowa 
-Pomarańcz 

200ml 

200ml 

200ml 

-Puree ziemniaczane 
-Sałatka z buraczków i cebuli 
-Kompot owocowy 

-żurek z kiełbasą, pieczywo ( wsad mi~y, 
ziemniak.i, kiełbasa, marchewka, cebula, por, 
śmietana, czosnek, majeranek, ziele ang., sól, 
pieprz) 
-Kluski leniwe z mu lem i cukrem 
-Surówka z marchewki i jabłka 
-Kompot 

2 -Kinski lane na mleku -Zupa krem z białych warzyw, gromka ( wsad 
-Pieczywo wiejskie, białe, drobiowy, ziemniaki, cebula, kalafior, seler, por, 
lll.Uło , dżem brzoskwiniowy śmietana, ziele ang., só~ pieprz, liście laurowe ) 

60g 
90 g 
50 g 
200ml 

250 ml 

50 g 
2fXJ ml 

250 ml 

-Herbata malinowa -Pulpeciki w sosie pomidorowym • 60 g 
~ -Jabłko 200 ml -Ryż 9<J g 
l,3,6,7,9,10, -Surówka Coleslaw 50 g 
Il -Kompot porzeczkowy 20<) ml ------------------------------------
23. f>!t .2!'12 I -Kasza jaglana na mlek.u 200 ml -Zupa z fasot:ki szparagowej z płatkarni ( wsad 250 ml 
Pt?;.ek -Pieczywo, muło, jajk.o mi~y, fasolka szparagowa, , płatJci górskie, 

got.owue, rz.odłiC",\ta marchewka, por, seler, cebula, ziele ang., só~ 
-Hetbzla leśna 200 ml pieprz ziołowy) 
-M2ndzrynb -Ryba po greclru 

~ s dla az,ed w wiełaJ przedszkolnym. 
~kl: 9"'11kidantE, ooiarl, pod wiea.o<ek 
uorma OZ1eOna na energię dla grupy:14001'cal 

-Ziemniaki 
-Kompot cytrynowy 

Po9,,JJ zape-wnv.; i ą Yednio tygodnia-wo °" 75% d.ziennego z.a potr2ebowania na energ i ę . 

Po5ocł:k, zapeKn&a,ą Yednio tygodniowo enagię na poziomie z: 
-'Hf;'thłfOOi>OOH" ~ 60-7 5 ~ 
~ c:wl2% 
-ó.Js;z:czó--,: ew 30-35~ 

• • prl'J•~ 'iii pica! kcxr..U.CiJaO-PWIT")"TD bez doóalb:J tkm.c:ZIJ 
._ . r.,yroo ~ bc:z ~ 

60 g 
90g 
200ml 

/ Jlj J,_.,, 
t Jl ? 1 Vfl 

t 

y 
f'odwicc71,rck 

- Wafe lek, jahlko 

-Pancakes•• 

-Koktaj l szpinakowy, 
drożd2.ówka 

-Pudding z kasą manna i 
wiórkami kokosowymi** 

--Galaretka agrestowa, chrupki 
kukurydziane 

Ak:rpy · l..rlf/::,K z ac- ....c,a.• .A pr~ !lZylC prodiaty ~ I np bbo, babeu, cb.rm.. k.cu:h:up, UJOC.Crll'il pormdo,owy, produkty z 
~ ) l:lr-'l,l zr-łCra'. ib4-t io6d ~ gbtuJ, mkb ~Z~ JII Mll, oruchów, selen I gflfCZ}C)' 

Sl.'BSTA'CJ[ ZA'-' JERA.JĄ.CE ALlllGC:SY I ZhJza zrwicn;~ gjt&al (q pua:uca, zy,o, ,lęC"Zlnd, O'!Yla, 00:1.u, urna lub ICh nc-upy 
~~, 1 w..cit.r, v~ 2. ~ 1 prr,dda, VA>rh".c l . Ja,k.a , prC4lby r,ocłlod:nt •· Ryt,,,, , produkty l)(",chodne ~- fJrLan1 Zltmnt ~::=:~A-.ic..cx '- Sop I r.-u!.2?; pc_dy.Ant 1. Ukto I prfAlby pochodne I.. OrL.Ceby IJ mtgdały, orL.tehy la.\w,,c, 0rl.Wly ,,. !(»kic, 
I ~~- ~ ,JJ. .~ ~ - pr!Uqt, <X7Z:dT, «aładanne Ir~ pr<4.dcry pocbodnt , . Sda ~) I prooulay pochc,dnc I o. f.JOrC-l}C:. 
V~ y ' . ~ ' ~ prAicdr;c I 2. ~ flaRJ • 11·r::zyvy u. Lubvi I produt:t} prf.hodnt 14. !Aicczak, I produkty .. __ ~ . ,1 . r\.:,, r • • • 
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Jadłospis tygodniowy 
-- -

Data/ Dzień Śniadanie _,_ -
12.04.2021 -Płatki kukurydziane na mleku 200ml 
Poniedziałek -Pieczywo wiejskie, masło. 

serek ze szczypiorkiem, 
pomidor 
-Herbata z lipy 

Alergeny: -Mandarynka 200ml 
1.3.6. 7.9 

13.04.202 1 -Płatki ryżowe błyskawicme na 200ml 
Wtorek mleku 

-Pieczywo mieszane, masło, 
1 kfołbasa śląska, ogórek kiszony 
-Herbata rumiankowa 

Alergeny: -Pomarańcz 200 ml 
1,3,6,7,9 

14.04.2021 -Kasza manna na mleku 200ml 
Środa -Pieczywo słonecznik, masło, 

pasta rruęsna, sałata lodowa 
-Herbata z melisy 
-Banan 

Alergeny: 200ml 
1,3,6,7,9 

15.04.2021 -Owsianka na mleku 200ml 
Czwartek -Pieczywo białe, masło, dżem 

-Herbata rruętowa 
Alergeny: -Sałatka owocowa 200ml 
1,3,6,7,9,10, 
11 

16.04 .2021 -Makaron na mleku 200ml 
Piątek -Pieczywo, masło, omlet 

jajeczny ze szczypiorkiem 
-Herbata ziołowa 200ml 

Alergeny: -Jabłko 

1,2,3,4,5,6, 7, 
10 

Jadłospis dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Posiłki : śniadanie, obiad, podwieczorek 
Norma dzienna na energię dla grupy:1400kcal 

-- -

Obiad 
-- -----
-Ogórkowa z ziemniakami, pieczywo ( wsad 
mięsny, ogórki, ziemniaki, marchewka, cebula, 
por, liście laurowe, ziele angielskie, sól, pieprz 
ziołowy, śmietana ) 
-Makaron ze szpinakiem, cukinią, indykiem w 
sosie śmietankowym 
-Kompot z jabłek i pomarańczy 

-Krupnik z pęczakiem i zieleniną ( wsad mięsny, 
ziemnjaki, marchewka, cebula, por, pęczak, 
zielenina, pietruszka, liście laurowe, sól, pieprz ) 
-Kartacze z soczewicą, mięsem z cebulką 
prażoną 

-Surówka z białej kapusty i jogurtu 
-Kompot 

-Kapuśruak, pieczywo ( wsad rruęsny, kapusta 
kiszona, ziemniaki, marchewka, cebula, por, ziele 
angielskie, liście, sól, pieprz ziołowy ) 
-Kotlet jajeczny 
-Ziemruaki 
-Buraczki zasmaż.ane na gorąco 
-Kompot porzeczkowy 

-Pomidorowa z ryżem ( wsad rruęsny, pomidory, 
ryż, marchewka, por, cebula, seler, śmietana, 
pietruszka, liść laurowy, sól, pieprz ) 
-Spaghetti 
-Kompot z mirabelek 

-Jarzynowa, pieczywo ( wsad mięsny, 
marchewka, cebula, por, kalafior, fasolka 
szparagowa, sól, pieprz, śmietana ) 
-Ryba w cieście omletowym 
-Ziemniaki 
-Surówka wielowarzywna 
-Kompot z owoców leśnych 

Posiłki zapewniają średnio tygodniowo ok 75% dziennego zapotrzebowania na energię. 
Posiłki zapewniają średnio tygodniowo energię na poziomie z: 
-węglowodanów: ok 60-75% 

- białek : ok 12 % 
-tłuszczów : ok 30-35% 
• - przyrządzono w piecu konwekcyjno-parowym bez dodatku tłuszczu 

•• - wyrób własny bez konserwantów 

• 

-
Podwi eczorek 
~-

250 ml - Bułka drożdżowa z rodzynką, 
serek waniliowy•• 

120 g 

200ml 

250ml -Jabłko w cieście •• 

50 g 
200ml 

250ml -Słomka ptysiowa, jogurt•• 

60 g 
90g 
50 g 
200ml 

250ml -Ślimaczki drożdżowe z 
cynamonem•• 

120 g 
200ml 

250ml -Banan, paluszki 

60 g 
90g 
50 g 
200ml 

Alergeny - Zgodnie z informacjami od producentów utyte produkty gotowe ( np. kakao, herbata, dtem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z 
mi~a ) mogą zawierać łladowe ilo6cl alergenów : glutenu, mleka łącznic z laktoZII, jaj soi, orzechów, selera i gorczycy. 

SUBSTANCJE ZAWIERAJĄCE ALERGENY: I. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, tyto, ji;czmień , owies, orkisz, kam ut lub ich szczepy 
hubrydowe) i produkty pochodne 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jajka i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne S. Orzeszki ziemne 
(arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy tj . migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie , 
nerkowce, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje, orzechy makadamie lub produkty pochodne 9. Seler zwyczajny i produkty pochodne IO. Gorczyca 
1 produkty pochodne 11. Nasiona sezamu I produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny 13. Lubin i produkty pochodne 14. Mi~zaki i produkty 
pochodne. ,7__ Al 

Zat~ lak1c1el : Sporząd::i~ef kuchni : 


