
 

 

JADŁOSPIS Przedszkole ZSP.24 

 

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIAEM PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem 

 

Poniedziałek 

 

 

30.10.2017 

Śniadanie: 

Płatki kukurydziane z mlekiem 180 ml, pieczywo mieszane 40g, masło 15g,  

Szynka wiejska 10g, ser biały 10g, ogórek zielony 10g  Herbata miętowa 200ml 
Owoc - Jabłko  1 szt. Sok marchewkowy  

Zupa: 

Zupa kapuśniak  z ziemniakami  ( włoszczyzna, kapusta kiszona, żeberka) 250 ml  (seler)   

Kisiel  z rodzynkami 100 ml,  wafel ryżowy 1szt 
II Danie: 

Sos mięsno- warzywny  120ml(szynka wieprzowa, warzywa okopowe)   

Makaron 100g (gluten)  

Kompot owocowy (rabarbarowy) 200ml 
 

Wtorek 

 

31.10.2017 

Śniadanie: 

Kawa Inka na mleku  180ml, pieczywo mieszane 40g, masło 15g, parówka 87% mięsa 1 szt., 

papryka  10g, miód 5 g, ketchup 5 g  Herbata z sokiem malinowym 200 ml 
Owoc : Gruszka 1szt. Sok (jabłko, pomarańcza, marchew) 

Zupa: 

Barszcz czerwony z ziemniakami(buraki, włoszczyzna, mięso wieprzowe)   250ml (seler) 

Pieczywo wieloziarniste z masłem i polędwica sopocka  1 szt.  
II Danie: 

Pieczeń schabowa(schab) 70g,sos paprykowy (papryka czerwona, mąka)50ml, Ziemniaki 150g 

Surówka warzywna(kapusta biała, marchew, por, olej) 40g, Marchewka z jabłkiem  30g 

Kompot owocowy(wiśniowy) 200ml 
  

 

Czwartek 

 

 

02.11.2017 

Śniadanie: 

Zupa mleczna z makaronem  180ml(gluten), pasztet pieczony 20g, pieczywo mieszane 40g,  

masło 15g, szczypior siekany , pomidor 10g Herbata miętowa 200 ml 

Owoc – Śliwka 1 szt. Sok marchewkowy 
Zupa: 

Koperkowa  z ziemniakami ( włoszczyzna mięso drobiowe, koper świeży)250ml  (seler) 

Jogurt  1 szt. +wafel ryżowy 1 szt.   
II Danie: 

Gulasz z łopatki  wieprzowej 120ml  Kasza gryczana100g  

Surówka szwedzka(ogórek, kiszony, cebula, marchew, olej rzepakowy)40g 

 Surówka z czerwonej kapusty( czerwona kapusta, cebula, jabłko, olej rzepakowy) 30g 

Kompot owocowy (gruszkowy, cynamon)200ml 
 

Piątek 

 

03.11.2017 

Śniadanie: 

Kakao na mleku 180ml, pieczywo mieszane 40g, masło 15g,  ser żółty 10g, szynka wiejska 

10g,  pomidor 10g, miód 5 g,  Herbata owocowa 200ml 
Owoc -  Kiwi 1 szt. Sok (jabłko, pomarańcza, marchew) 

Zupa: 

Jarzynowa z makaronem ( włoszczyzna, mięso wieprzowe, makaron pszenny) 250ml (seler)  

Chałka z masłem 40 g   
Herbata 200ml 
II Danie : 

Filet rybny 60g(buła pszenna, jajko, ryba Miruna), Ziemniaki 150g, Surówka z kapusty 

kiszonej(kapusta kiszona,  marchew, jabłko, olej rzepakowy) 40g,  Surówka z fasolki 

szparagowej  (fasolka szparagowa, biała kapusta,  marchewka, por, olej rzepakowy, 

przyprawy) 30g 

Kompot owocowy (jabłkowy) 200ml 
Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła. 

Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. 

Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na wodzie z owocami z dodatkiem substancji słodzącej 

- cukier, miód. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JADŁOSPIS Przedszkole ZSP.24 

 

ZAZNACZONO ALERGENYZ GODNIE Z ROZPORZĄDZENIAEM PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II wytłuszczonym drukiem 

 

Poniedziałek 

 

06.11.2017 

Śniadanie: 

Kakao  na mleku 180 ml, pieczywo mieszane 40g, masło 15g, jajecznica 50 g, ogórek  zielony 

10g, szczypiorek 1,5g  Herbata miętowa 200ml   

Owoc :Jabłko  1 szt. Sok (marchewka, banan, jabłko) 
Zupa: 

Zupa barszcz ukraiński z fasola i ziemniakami ( fasolka biała, buraki, mięso wieprzowe, 

włoszczyzna) 250ml (seler)   

Pieczywo wieloziarniste z masłem i poledwicą sopocką 1 szt. 
II Danie : 

Spaghetti  bologhnese  makaron(gluten)160g/ sos 100ml 

 (mięso z szynki wieprzowej ,koncentrat pomidorowy, cebula, makaron pszenny-spaghetti)     
Kompot owocowy (wieloowocowy) 200ml 

 

Wtorek 

 

07.11.2017 

Śniadanie: 

Pieczywo  mieszane 40g,frankfuterka 1szt. masło 15g, pomidor 10g, konfitura 5 g ketchup 5 g 

Herbata miętowa 200 ml 
Owoc:   Mandarynka 1szt. Sok jabłko antonówka  

Zupa: 

Rosół z makaronem 250ml(makaron pszenny, mięso drobiowe, włoszczyzna)(seler, gluten) 

Budyń z rodzynkami  100 ml  ciasteczka zbożowe 2 szt.  
II Danie: 

Pierś z kurczaka panierowana   80g , Ziemniaki 150g  
Surówka warzywna ( kapusta biała, seler, marchew, jabłko, jogurt) 40g  

Surówka z marchewki(marchewka, jabłko, chrzan, olej rzepakowy ,przyprawy)30g                                               
Kompot owocowy (aroniowy) 200ml 

 

Środa 

 

08.11.2017 

Śniadanie: 

Zupa mleczna zacierkowa 180ml, pieczywo mieszane 40g, masło 15g, szynka 10 g, pomidor  

10g,sałata5g. Herbata miętowa 200ml 

Marchewka w słupkach do chrupania 1 szt. Sok (jabłko,banan, marchew) 
Zupa: 

Krupnik z kaszą jaglaną ( kasza jaglana, mięso drobiowe, włoszczyzna)   250ml(seler)  

Bułka kajzerka z masłem i serkiem żółtym 1/2 szt.  
II Danie: 

Gołąbek  z mięsa i ryżu  80g(kapusta biała, mięso wieprzowe-łopatka) , sos pomidorowy 50ml, 

Ziemniaki 100g. 
Kompot owocowy (wiśniowy) 200 ml 

 

Czwartek 

 

09.11.2017 

Śniadanie: 

Ryż na mleku 180ml, pieczywo mieszane 40g, masło 15g, pasta rybna z makreli  ze 

szczypiorkiem 20g,  wędlina 10 g, miód 5 g  .Herbata miętowa 200ml 

Owoc:  Jabłko 1szt  Sok (brzoskwinia, banan, marchew) 
Zupa: 

Zupa ogórkowa z ziemniakami( ogórek kiszony, włoszczyzna, mięso wieprzowe) 250 ml (seler) 

Kisiel owocowy 150g, chlebek WASA 1 szt.  
II Danie: 

Pieczeń rzymska(szynka wieprzowa, bułka pszenna, jajko ) 70g, sos paprykowy 30ml, Kasza 

jęczmienna 100g, Surówka  colesław(kapusta biała, marchew, cebula, majonez)40g                                                                              

Surówka z buraczków czerwonych(buraczki czerwone, cebula,olej rzepakowy) 30g 
 Kompot owocowy(rabarbarowy) 200ml 

 

Piątek 

 

10.11.2017 

Śniadanie: 

Kawa inka 180ml, pieczywo mieszane 40g, masło 15g pasta twarogowa z szynką i warzywami 

50g, powidła śliwkowe5g. Herbata owocowa 200 ml 
Owoc: Śliwka Sok jabłko antonówka  
Zupa: 

Zupa marchewkowa z ryżem(ryż, bulion mięso drobiowe, marchewka) 250ml(seler) 

Rogal  z masłem - 1szt  Herbata200ml  
II Danie : 

Kotlet jajeczny (jajko, bułka tarta)60g ,Ziemniaki 150g 
 Surówka szwedzka ( cebula, marchew, olej rzepakowy) 40g, marchewka z groszkiem na ciepło 30g 
Kompot owocowy (porzeczkowy)200ml 

 

 

 



 
JADŁOSPIS Przedszkole ZSP.24- dieta bezmleczna 

 

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIAEM PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II wytłuszczonym drukiem 

 

Poniedziałek 

 

30.10.2017 

 

Śniadanie: 

Płatki kukurydziane z mlekiem ryżowy 180 ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne  15g, 

szynka wiejska  20g,  ogórek zielony 10g  Herbata miętowa 200l 
Owoc : Jabłko  1 szt. Sok marchewkowy  

Zupa: 

Zupa kapuśniak  z ziemniakami ( włoszczyzna, kapuśniak, żeberka)250 ml (seler)   

Kisiel  z rodzynkami 100 ml , pieczywo z masłem roślinnym 1 szt. 
II Danie: 

Sos mięsno- warzywny 120ml(szynka wieprzowa, warzywa okopowe) 

Makaron 100g(gluten) 

Kompot owocowy(rabarbarowy)  200ml 
 

Wtorek 

 

31.10.2017 

 

Śniadanie: 

Kawa Inka na mleku ryżowym  180ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne  15g, parówka 

87% mięsa 1 szt. papryka 10g, miód 5 g, ketchup 5 g 

Herbata z sokiem malinowym 200 ml  
Owoc : Gruszka1szt. Sok (jabłko, pomarańcza, marchew) 

Zupa: 

Barszcz czerwony  z ziemniakami ( buraki, włoszczyzna ,mięso wieprzowe ) 250ml (seler) 

Pieczywo wieloziarniste z masłem roślinnym  i polędwicą sopocką   1 szt.  Herbata 200 ml  
II Danie: 

Pieczeń schabowa(schab) 70g,sos paprykowy(papryka czerwona, mąka) 50ml, Ziemniaki 150g 

Surówka warzywna(kapusta biała, marchew, por, olej rzep.) 40g, Marchewka z jabłkiem 30g 

Kompot owocowy (wiśniowy)200ml  
  

 

Czwartek 

 

02.11.2017 

Śniadanie: 

Zupa mleczna z makaronem  180ml(mleko ryżowe, gluten), pasztet pieczony 20g, pieczywo 

mieszane 40g, masło roślinne  15g, szczypior 1,5g , pomidor 10g, Herbata miętowa 200 ml 

Owoc : Śliwka 1szt. Sok marchewkowy  
Zupa: 

Koperkowa z ziemniakami 250ml ( koper świeży, mięso drobiowe, włoszczyzna) (seler) 

Kisiel  100ml +wafel ryżowy 1 szt. 
II Danie: 

Gulasz z łopatki wieprzowej  120g, Kasza gryczana 100g  

Surówka szwedzka(ogórek kiszony, cebula, marchew, olej rzepakowy) 40g 

Surówka z czerwonej kapusty (kapusta czerwona, cebula, jabłko, olej rzepakowy) 30g 

Kompot owocowy (gruszkowy, cynamon, gożdziki) 200 ml  
 

Piątek 

 

03.11.2017 

 

Śniadanie: 

Kakao  ( mleko ryżowe ) 180ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne 15g,  wędlina 20g,  

pomidor 10g, miód 5 g,  Herbata owocowa 200ml 
Owoc  : Kiwi 1 szt. Sok (jabłko, pomarańcza, marchew) 

Zupa: Jarzynowa z makaronem( włoszczyzna mięso wieprzowe, makaron pszenny)   250ml 

(seler) 
Chałka  z masłem roślinnym 40g 
II Danie : 

Filet rybny60g(bułka pszenna, jajko, ryba Miruna) Ziemniaki 150g 

Surówka z kapusty kiszonej(kapusta kiszona,  marchew, jabłko, olej) 40g 

 Surówka z fasolki szparagowej(fasolka szparagowa, biała kapusta, marchewka, por, olej) 30g 

Kompot owocowy(jabłkowy)  200ml 
Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła 

roślinnego. Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                            JADŁOSPIS Przedszkole ZSP.24- dieta bezmleczna 

 

ZAZNACZONO ALERGENYZ GODNIE Z ROZPORZĄDZENIAEM PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II - wytłuszczonym drukiem 

 

Poniedziałek 

 

06.11.2017 

Śniadanie: 

Kakao  na mleku sojowym 180 ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne 15g, jajecznica 

50 g, ogórek  zielony 10g, szczypiorek 1,5g.  Herbata miętowa 200ml  

Owoc : Jabłko 1 szt. Sok (jabłko,banan, marchew) 
Zupa: 

Zupa barszcz ukraiński z fasolą i ziemniakami ( fasola białą, buraczki, mięso wieprzowe, 

włoszczyzna) 250ml  (seler) 

Pieczywo wieloziarniste z masłem roślinnym  i polędwicą sopocką  1 szt. 
II Danie:   

Spaghetti  bologhnese – makaron(gluten)160g, sos 100ml 

(mięso z szynki wieprzowej ,koncentrat pomidorowy, cebula, makaron pszenny spaghetti )   

Kompot owocowy(wieloowocowy) 200ml 
 

Wtorek 

 

07.11.2017 

Śniadanie: 

Pieczywo  mieszane 40g,frankfurterka 1 szt. masło roślinne 15g, pomidor 10g,konfitura 5 g, 

ketchup 5g  Herbata miętowa 200 ml 
Owoc : Mandarynka 1 szt. Sok jabłko antonówka  

Zupa: 

Rosół z makaronem  250ml(makaron, pszenny, mięso drobiowe, włoszczyzna)  (seler, gluten)  

Kisiel z rodzynkami  100 ml , wafel ryżowy 1szt 
II Danie: 

Pierś z kurczaka panierowana ,sos paprykowy(papryka czerwona, mąka)80g/50 ml, Ziemniaki  
Surówka z marchewki ( marchewka , jabłko i chrzan olej rzepakowy i przyprawy)30g   

Surówka warzywna ( kapusta biała, seler, marchew, jabłko, olej rzepakowy) 40g  
 Kompot owocowy (aroniowy)  200ml 

 

Środa 

 

08.11.2017 

Śniadanie: 

Kaszka owocowa na mleku ryżowym  180ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne  15g, 

szynka 20 g, pomidor 10g,sałata5g .Herbata miętowa 200ml 

Marchewka w słupkach do chrupania 1 szt. Sok (jabłko,banan, marchew) 
Zupa: 

Krupnik z kaszą jaglaną( kasza jaglana, mięso drobiowe, włoszczyzna) 250ml  (seler)   

Bułka kajzerka z masłem roślinnym i szynka wiejską  ½ szt. 
II Danie: 

Gołąbek  z mięsa i ryżu( mięso wieprzowe z łopatki, kapusta biała)  80g , sos pomidorowy 

50ml, Ziemniaki 100g. 

Kompot owocowy(wiśniowy) 200 ml 
 

Czwartek 

 

09.11.2017 

Śniadanie: 

Ryż na mleku ryżowym  180ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne 15g, pasta rybna z 

makreli  ze szczypiorkiem 20g,wędlina 10g, miód 5 g, Herbata miętowa 200ml 

Owoc : Jabłko 1szt Sok (brzoskwinia, banan, marchew) 
Zupa: 

Zupa ogórkowa z ziemniakami ( ogórek  kiszony, włoszczyzna, mięso wieprzowe)  250 ml  

(seler) 
Kisiel 100 ml,  chlebek Wasa 1szt. 
II Danie: 

Pieczeń rzymska(szynka wieprzowa, bułka pszenna, jajko) 70g, sos paprykowy 30ml, Kasza 

jęczmienna 100g  
Surówka colesław(kapusta biała, marchew, cebula, majonez)40g , surówka  z buraczków czerwonych ( buraki, cebula, 

olej rzepakowy i przyprawy) 30g   
Kompot owocowy (rabarbarowy) 200ml 

 

Piątek 

 

10.11.2017 

Śniadanie: 

Kawa inka   na mleku ryżowym  180ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne 1,5g, szynka 

wiejska20 g, pomidor 20 g, powidła śliwkowe 5 g, Herbata owocowa 200 ml 
Owoc : Śliwka 1szt. Sok jabłko antonówka  
Zupa: 

Zupa marchewkowa z ryżem ( marchewka, ryż, włoszczyzna, mięso drobiowe) 250ml (seler) 

Rogal z masłem roślinnym 1szt. Herbata 200ml 
II Danie : 

Kotlet jajeczny(jajko, bułka tarta)  60g, Ziemniaki  150g, Surówka szwedzka ( cebula, marchew, olej 

rzepakowy) 40g, Marchewka z groszkiem na ciepło  30g Kompot owocowy (porzeczkowy)200ml 
Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła 

roślinnego. 

Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. 



 


