
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 1szt 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

30g 30g 30g 30g 30g

20g 20g 20g 20g 20g

30g 5g 30g 5g 30g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

130g 80g 130g 80g 1szt

130g 130g

130g 130g 80g

80g 80g 80g 1/2szt

1szt/ 

30g

3szt/ 

30g
150g 150g

150g/ 

2szt

JADŁOSPIS PODSTAWOWY  - TYDZIEŃ I 31.08.2020- 04.09.2020

PIĄTEKCZWARTEKŚRODAWTOREKPONIEDZIAŁEK

ŚNIADANIE

Bułak kajzerka  (1)

Masło (7)

Twarożek ze 

szczypiorkiem i 

rzodkiewką (7)

Szynka Bostońska 

(1,6,9,10)

Papryka

Kakao na mleku (1, 7)

Pieczywo jasne i razowe z 

dynią (1,11)

Masło (7)

Kasza manna na mleku z 

trawą cytrynową (1,7)

Płatki kukurydziane  na 

mleku posypane orzechami 

(1,7,8)

Pieczywo jasne i i 

graham (1,11)

Masło (7)

Filet z kotła (1,6,9,10)

Herbata owocowaHerbata owocowa

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy

Serek żólty (7)

Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

PODWIECZOREK
Jogurt naturalny z 

musem truskawkowym (7)

Pieczywo lekkie żytnie z 

twarozkiem malinowym 

(1,7)

Zupa ogórkowa z 

ziemniakami i 

koperkiem zabielana 

(7,9,10)

Wieprzowina z 

warzywami w sosie 

słodko kwasnym (1)

Kasza jeczmienna 

pełnoziarnista (1)

Surówka colesław

OBIAD

Rosół z makaronem z maki 

durum z lubczykiem i 

natka pietruszki (1,3,9)

Pieczone udko z 

tymiankiem i cytryną

Ziemniaki z koperkiem

Marchewka z groszkiem 

(7)

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

Filet rybny panierowany 

w ziarnach slonecznika 

(1,3,4)

Ziemniaki z koperkiem

Surówka (mix sałat z 

pomidorem w sosie 

winegret)

Puszyste nalesniki z 

twarożkiem waniliowym 

(wyrób własny) (1,3,7)

Pierzynka owocowa (7)

Banan

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty 

pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Budyń smietankowy z 

posypką czekoladową 

(1,7)

Deser z twarożku z musem 

z mango (7)

Leczo z cukiną i 

papryką 

Ryż pełnoziarnisty 

kolorowy (1)

Kisiel owocowy z waflami 

gryczanymi (1)

Owoc sezonowy

Pieczywo  jasne i 

orkiszowe (1,11)

Pieczywo jasne i 

razowe (1,11)

Zupa jarzynowa z 

ziemniakami i koperkiem 

zabielana (7,9)

Zupa pomidorowa z 

makoronem z mąki durum i 

natka pietruszki 

zabialana (3,7,9)

Zupa z ciecierzycy z 

natką pietruszki  (9)

Sałata

Ogórek zielony

Kiełbasa żywiecka  

(1,6,9,10)

Schab pieczony 

(1,6,9,10)

Masło (7)Masło (7)

Pomidor

Rzodkiewka

Salata

Pasta jajeczna ze 

szczypiorkiem i koperkiem 

(3)

Serek żólty (7)

Pomidor


