
 

 

  

                                                                                                                                                                                                     

 

DATA ŚNIADANIE II.  

ŚNIADANIE 

ZUPA  +  PIECZYWO DRUGIE   DANIE 

30.01.2023 

Poniedziałek 

Owsianka na mleku  ( mleko 2%(mleko), płatki owsiane  górskie), 

rogal  (pieczywo pszenne (gluten pszenicy) z masłem (mleko),                       
z serkiem waniliowym(ser biały krajanka(mleko), cukier 

waniliowy,   herbata  z cytryną                                                                                                                                                                          

Jabłko Zupa jarzynowa (kurczak,  

ziemniaki, kalafior, brukselka, 

fasolka zielona, seler (seler)  , 

marchewka, pietruszka korzeń, 

pietruszka zielona, por,  śmietana 

18%(mleko), ,przyprawy), pieczywo 

pszenno-żytnie (gluten pszenicy, 

gluten żyta)                                                           

Zapiekanka Shreka  (makaron pszenny(gluten 

pszenicy, jaja), szpinak, filet z kurczaka, ser żółty 

(mleko), przyprawy, olej rzepakowy), kompot 

owocowy. 

31.01.2022 

Wtorek 

Kawa zbożowa z mlekiem (mleko 2% (mleko), kawa zbożowa  
(gluten żyta), pieczywo mieszane z masłem, (pieczywo pszenno-

żytnie (gluten pszenicy, gluten żyta)masło (mleko) ), pasta rybno-jajeczna 

Banan  Zupa pomidorowa z ryżem 

(kurczak, ryż, seler (seler)  , 

marchewka, pietruszka korzeń, 

pietruszka zielona, por, koncentrat 

Ziemniaki z  koperkiem (ziemniaki, koper) , 

kotlet mielony  (łopatka, jajka(jaja), bułka tarta 
(gluten pszenicy, gluten żyta), olej rzepakowy, przyprawy), 



 

 

(makrela (ryba), jajka (jaja), papryka czerwona,   herbata  
owocowa                  

pomidorowy, mleko 2%(mleko), 

śmietana 18%(mleko), ,przyprawy), 

pieczywo pszenno-żytnie 

(gluten pszenicy, gluten żyta)         

buraczki   (burak czerwony, cebula, przyprawy), 

Kompot owocowy 

01.02.2023 

Środa 

Zupa mleczna z ryżem  ( mleko 2%(mleko), ryż), kanapka z 
masłem i pasztetem i ogórkiem kiszonym  (pieczywo 

pszenno-żytnie (gluten pszenicy, gluten żyta) , masło (mleko) , pasztet, ogórek 

kiszony), herbata rumiankowa. 

Kisiel z tartym 
jabłkiem 

Rosół z makaronem (kurczak, 

seler (seler)  , marchewka, pietruszka 

korzeń, pietruszka zielona, por, 

kapusta włoska, przyprawy, 

makaron nitki pszenny (gluten 

pszenicy)  

Ziemniaki z  koperkiem (ziemniaki, koper), 

kąski drobiowe  (mięso drobiowe,  olej 

rzepakowy, przyprawy), mizeria (ogórek zielony, 

śmietana 18%, szczypior, przyprawy), Kompot 

owocowy.                                                                               

02.02.2023 

Czwartek 

 
 

Kawa inka na mleku  ( mleko 2%, kawa inka (gluten żyta, gluten jęczmienia)).  

Kanapka przedszkolaka  (pieczywo pszenno-żytnie (gluten pszenicy, 

gluten żyta) , masło (mleko) ,sałata, ser żółty(mleko), kiełbasa krakowska, 

pomidor, jajko (jaja), ogórek zielony, papryka czerwona, rzodkiewka, 

szczypior), herbata z cytryną. 

 

                                                                                                                                                                                

Pomarańcza 

 

          

Biały barszcz z białą kiełbasą 

i jajkiem  (biała kiełbasa, jaja,   

ziemniaki, seler (seler)  , marchewka, 

pietruszka korzeń, pietruszka 

zielona, por, chrzan, czosnek, biały 

barszcz,  ,przyprawy), pieczywo 

pszenno-żytnie (gluten pszenicy, 

gluten żyta)          

 

Naleśniki z serem i dżemem z polewą 

truskawkową (mąka pszenna (gluten pszenicy, gluten 

żyta) ,mleko 2%, (mleko), jajka (jaja) , olej rzepakowy, 

cukier waniliowy, dżem, ser biały krajanka(mleko), 

truskawki, cukier)  Kompot truskawkowy.                                                                               

03.02.2023 

Piątek 

 
 

Zupa mleczna z płatkami cornflakes  ( mleko 2%(mleko), płatki 

cornflakes).  Kanapka z serem żółtym (pieczywo pszenno-

żytnie (gluten pszenicy, gluten żyta) , masło (mleko) , ser żółty(mleko), pomidor, 

papryka czerwona), herbata z cytryną. 

 
 

 Ciasto 
marchewkowe                

(mąka  pszenna(gluten 

pszeniczny, jajka(jaja), 

marchewka, 
cynamon, olej 

rzepakowy, cukier, 
cukier waniliowy) 

                          
 

Zupa kalafiorowa           
(kurczak,  kalafior, ziemniaki, seler 

(seler)  , marchewka, pietruszka 

korzeń, pietruszka zielona, por, 

śmietana 18%(mleko), ,  przyprawy).                                                                                  

pieczywo pszenno-żytnie 

(gluten pszenicy, gluten żyta)         

Kasza pęczak(gluten pszenicy, gluten żyta, gluten jęczmienia, 

gluten owsa, gluten orkisza, kamut), kotleciki z ryby  

(ryba morszczuk (ryba), jajka(jaja), bułka tarta 
(gluten pszenicy, gluten żyta), płatki owsiane, olej 

rzepakowy, przyprawy). Surówka z kapusty 

pekińskiej (kapusta pekińska, marchew, 

kukurydza, szczypior, śmietana 18%(mleko) ). Woda 

z cytryną 



 

 

06.02.2023 

Poniedziałek 

 

Kawa inka na mleku  ( mleko 2%, kawa inka (gluten żyta, gluten jęczmienia)).   

pieczywo mieszane z masłem (pieczywo pszenno-żytnie 

(gluten pszenicy, gluten żyta)masło (mleko) , twarożek czerwony (ser 

biały krajanka (mleko) , pomidor, papryka czerwona, ketchup) 

Herbata owocowa.  

Pomarańcza              

 

Zupa ogórkowa  (kurczak,  

ogórek kiszony, ziemniaki, seler 

(seler)  , marchewka, pietruszka 

korzeń, pietruszka zielona, por,  

śmietana 18%(mleko), ,przyprawy), 

pieczywo pszenno-żytnie 

(gluten pszenicy, gluten 

żyta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zapiekanka makaronowa z sosem 

beszamelowym   (makaron pszenny świderki 
(gluten pszenicy)mięso wieprzowe łopatka, mieszanka 

warzywna, groszek konserwowy, ser żółty (mleko), 

mąka pszenna (gluten pszenicy), przyprawy, olej 

rzepakowy). Kompot owocowy.                                                                         

07.02.2023 

Wtorek 

 
 

Zacierka na mleku  ( mleko 2%(mleko), mąka pszenna(gluten pszenicy), 

jajka(jaja)), pieczywo mieszane z masłem (pieczywo pszenno-

żytnie (gluten pszenicy, gluten żyta)masło (mleko) , szynka drobiowa z 

indyka, pomidor, papryka czerwona, herbata z cytryną. 

                                                                                                                                                                           

Taca warzyw             

i owoców 
(marchewka, 

kalarepka, banan, 
mandaryna, jabłko, 

winogron). 

 

Zupa wiejska (kiełbaska 

podwawelska, ziemniaki, seler 
(seler)  , marchewka, pietruszka 

korzeń, pietruszka zielona, por, 

przyprawy), pieczywo 

pszenno-żytnie (gluten pszenicy, 

gluten żyta)                                                                                            

Kasza gryczana,  gulasz wieprzowy   (mięso 

wieprzowe karkówka, cebula, mąka pszenna 
(gluten pszenicy),  przyprawy, olej rzepakowy, 

surówka z białej rzodkwi ze śmietaną 
(mleko).  Kompot owocowy.                                                                         

08.02.2023 

Środa 

 

Kakao na mleku  ( mleko 2%(mleko), kakao naturalne ),  

pieczywo mieszane z masłem, (pieczywo pszenno-żytnie 

(gluten pszenicy, gluten żyta)masło (mleko), jajecznica ze szczypiorkiem 

(jajka(jaja), masło(mleko), szczypior) Herbata  owocowa. 

Budyń 
czekoladowy             
(mleko 2%(mleko)) 

 

Barszcz czerwony (kurczak,  

burek czerwony, ziemniaki, seler 
(seler)  , marchewka, pietruszka 

korzeń, pietruszka zielona, por, 

śmietana 18%(mleko), ,przyprawy), 

pieczywo pszenno-żytnie 

(gluten pszenicy, gluten 

żyta)                                                                                                                                                                         

Ziemniaki puree z koperkiem,  (ziemniaki, 

mleko 2%(mleko),, koper),  kotlety jarskie  

jajka(jaja), bułka tarta (gluten pszenicy, gluten żyta), płatki 

owsiane, koper, przyprawy, olej rzepakowy), 

surówka wielowarzywna (kapusta pekińska, 

marchew, szczypior, kukurydza, majonez(jaja)  

kompot owocowy            

 

09.02.2023 

Czwartek 
 

Kasza manna na mleku  ( mleko 2%(mleko), kasza 

manna(gluten pszenicy), tost prowansalski ( zapiekana bagietka 

pszenna (gluten pszenicy),mleko (mleko) , ser żółty(mleko), zioła, ketchup, 

herbata ziołowa. 

Gruszka                            Zupa krem z selera 

posypana kiełkami                         

z brokułu (kurczak, ziemniaki, 

marchew, seler(seler), por, 

pietruszka korzeń,  

Ziemniaki puree z koperkiem,  (ziemniaki, 

mleko 2%(mleko),, koper, burger rybny  (ryba 

dorsz (ryba), jajka(jaja), bułka tarta (gluten pszenicy, gluten 

żyta), płatki owsiane, olej, przyprawy), surówka             



 

 

zielona pietruszka, 

śmietana 30%(mleko), kiełki brokułu, 

przyprawy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

z kiszonej kapusty (kapusta kiszony, marchew, 

przyprawy), kompot owocowy            

10.02.2023 

Piątek  

 

  

Kawa zbożowa z mlekiem (mleko 2% (mleko), kawa zbożowa  
(gluten żyta), bułka  (pieczywo pszenne (gluten pszenicy) , masło (mleko) ),  

z dżemem lub miodem,  herbata z cytryną 

Oponki                           
(Jogurt 

naturalny(mleko),  

galaretki owocowe 
woda, 

mandarynki)                                        

Kapuśniak  (kurczak, kapusta 

kiszona, ziemniaki, seler (seler)  , 

marchewka, pietruszka korzeń, 

pietruszka zielona, por ,przyprawy), 

pieczywo pszenno-żytnie 

(gluten pszenicy, gluten żyta)                                                                                            

Pizza (mąka pszenna (gluten pszenicy),mleko (mleko) , 

drożdże, koncentrat pomidorowy, ser żółty(mleko), 

szynka konserwowa, ketchup,. Woda z cytryną  

(woda, miód, cytryna).       
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1. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE. 
2. WODA DO PICIA,  MIĘDZY POSIŁKAMI JEST BEZ OGRANICZEŃ.                                                                                                                                           
3. GRAMATURA POSIŁKÓW: 

• Zupa na wywarze mięsno-warzywnym – 200 ml 

• Zupa mleczna – 200 ml, napój mleczny – 180 ml 

• Koktajl owocowy – 120 ml, serek, jogurt owocowy – 120 g 

• Pieczywo – 50g 

• Wołowina, drób, mięso wieprzowe, ryba – 80g 

• Surówka – 100g 

• Ryż, makaron, kasza, ziemniaki – 100g 

• Napój, kompot – 150 ml (cukier 5g) 



 

 

• Naleśniki, pierogi, pyzy, placki – 300g 

• Masło – 4g 

• Warzywa do śniadania – 5 g 

• Warzywa w surówkach – porcja 80g 

• Owoce do przekąsek/deserów – średniej wielkości banan, jabłko, gruszka  - ok.120 g, mandarynka, arbuz – ok 
80g 

• Ciasta – 120g 

 


