
 

 

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 

 

 

13.11.2017 

Śniadanie: 

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

Polędwica drobiowa 10g, ogórek 10g, pomidor 10g  Herbata rumiankowa 200ml 
Owoc - Gruszka  1 szt.   Sok owocowy (banan, marchew, jabłko) 

Zupa:  

Zupa kalafiorowa z ziemniakami  (włoszczyzna, mięso wieprzowe, kalafior) 250 ml  (seler)   

Kisiel owocowy,  ciastko biszkopt  2 szt. 
II Danie:  

Risotto z kurczakiem  i warzywami z kurkumą  120g (pierś z kurczaka, warzywa okopowe, 

przyprawa kurkuma, olej rzepakowy)  Ryż 100g Surówka z selera na słodko( seler, 

marchewka, rodzynki, olej rzepakowy) 40g  

Kompot owocowy (porzeczkowy) 200ml 
 

Wtorek 

 

14.11.2017 

Śniadanie: 

Płatki owsiane na mleku ryżowym  180ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne  15g, 

pasztet pieczony20g , szczypior 1,5g , konfitura śliwkowa 5g   Herbata czarna z cytryną  200 

ml 
Owoc : Jabłko 1szt.   Sok marchewkowy  

Zupa: 

Szczawiowa z jajkiem 250ml  (seler) (żeberka wieprzowe, jajko, świeży szczaw, 

włoszczyzna)  

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

Kotlet mielony 70g(mięso z łopatki wołowej) w sosie pomidorowym(koncentrat, mąka)50ml  

Ziemniaki 150g 

Fasolka szparagowa  30g, Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem ( jabłko, kapusta czerwona, 

por, olej rzepakowy)  40g 

Kompot owocowy (wiśniowy) 200ml 
Środa 

 

15.11.2017 

Śniadanie:  

Pieczywo mieszane 40g, masło  roślinne15g, szynka wiejska 20g, ogórek zielony10g, pomidor 

10g, Herbata owocowa 200ml 
Owoc:  Kiwi  1szt   Sok owocowy ( marchew, jabłko, banan)  

Zupa: 

 Pieczarkowa z ziemniakami  ( mięso drobiowe) 250ml 

Kasza manna na gęsto z sokiem malinowym 100ml 

II Danie: 

Naleśniki na słodko z dżemem (mąka pszenna, jajko, woda) 180g, posypka  cukier puder 30g 

Kompot owocowy( wieloowocowy) 200ml 

 

Czwartek 

 

 

16.11.2017 

Śniadanie: 

Kawa Inka na mleku ryżowym 180ml(gluten), pieczywo mieszane 40g,  

masło 15g, jajko na twardo1/2, pasztet pieczony 10g, szczypior 1,5g   Herbata miętowa 200 

ml 
Owoc – Gruszka 1 szt. Sok marchewkowy  
Zupa: 

Zupa chrzanowa(żeberka wieprzowe, włoszczyzna, kiełbaska biała parzona)250ml  

 Mus jabłkowy   100ml + wafel ryżowy 1 szt.   
II Danie: 

Podudzie z kurczaka (podudzie  z kurczaka) 80g,  Ziemniaki 150g 

Surówka z marchewki na słodko(marchew, ananas, jabłko, olej rzepakowy)40g 

 Kapusta pekińska  w ziołach ( olej rzepakowy, cebulka) 30g 

Kompot owocowy (gruszkowy, cynamon) 200ml 
 

Piątek 

 

17.11.2017 

Śniadanie: 

Kakao na mleku ryżowym  180ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne  15g,  ogórek 10g, 

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

Zupa: 

Pomidorowa z ryżem (włoszczyzna, mięso wieprzowe, ryż, koncentrat pomidor.) 250ml 

(seler)  
Rogal maślany   40 g   

Herbata  czarna z cytryną i cynamonem 200ml 
II Danie : Filet z łososia z warzywami   60g (ryba Łosoś), Ziemniaki ze świeżym koprem 150g, 

Surówka z marchewki i chrzanu 40g  Kompot owocowy (jabłkowy z goździkami ) 200ml 
Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła. 

  



 

 

 

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 

 

20.11.2017 

Śniadanie: 

Kasza jaglana   na mleku ryżowym  180 ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne  15g, 

pomidor 10 g, ogórek  zielony 10g, szczypiorek 1,5g  Herbata czarna  z cytryną  200ml   

Owoc :Gruszka  1 szt.  Sok jabłkowy z prawdziwego tłoczenia  
Zupa: 

Zupa Minestrone (zielony groszek, pomidor, por, pietruszka, kapusta biała, mięso wieprzowe, 

włoszczyzna) 250ml (seler)   

Chałka z masłem  roślinnym 1 szt. 
II Danie : 

Gulasz z szynki wieprzowej160g, kasza jęczmienna 100g 

 (mięso z szynki wieprzowej) Surówka colesław ( kapusta biała, cebula, marchewka, majonez) 

40g, buraczki z jabłkiem (olej rzepakowy) 30g   
Kompot owocowy (jabłkowy z cynamonem ) 200ml 

 

Wtorek 

 

21.11.2017 

Śniadanie: 

Pieczywo  mieszane 40g, kiełbasa leszczyńska  1szt. masło roślinne  15g, pomidor 10g, konfitura 

malinowa  5 g ketchup 5 g Herbata miętowa 200 ml 
Owoc:   Jabłko 1szt.    Sok (banan, pomarańcza, marchew)   

Zupa: 

Neapolitańska 250ml,(skrzydełka kurczaka, włoszczyzna ) (seler) 

Galaretka owocowa   100 ml + wafel ryżowy 1szt.  
II Danie: 

Fasolka po bretońsku( biała fasola, kiełbasa śląska, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy) 

120g  Ziemniaki 150g,  
 Surówka z kapusty białej (marchew, koper , olej rzepakowy)  40g, surówka z marchewki( jabłko, olej rzepakowy) 30g 
 Kompot owocowy (aroniowy) 200ml 

 

Środa 

 

22.11.2017 

Śniadanie: 

Płatki owsiane na mleku ryżowym   180ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne  15g, szynka 

konserwowa  10g pomidor  10g, sałata5g. Herbata rumiankowa  200ml 

Mandarynka  1szt  Sok (jabłko, banan, marchew) 
Zupa: 

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

Bułka weka z masłem roślinnym  i wędlina 2 szt.  
II Danie: 

Pieczeń schabowa  70g (schab, olej rzepakowy, przyprawy) , sos pieczeniowy(wywar z mięsa, 

mąka)  50ml,  Ziemniaki 100g. Surówka szwedzka(ogórek kiszony, cebula, olej rzepakowy) 40g, 

Surówka z czerwonej kapusty z gruszką 30g(olej rzepakowy, gruszka, kapusta czerwona)  
Kompot owocowy (rabarbarowy ) 200 ml 

 

Czwartek 

 

23.11.2017 

Śniadanie: 

Kawa Inka na mleku sojowym  180ml, pieczywo mieszane 40g, masło  roślinne 15g, sałatka z 

tuńczyka( tyńczyk, ogórek, ryż, majonez, szczypior)  20g,  polędwica sopocka 10g rzodkiewka 

10g .Herbata owocowa 200ml 
Owoc:  Jabłko 1szt  Sok (brzoskwinia, banan, marchew) 
Zupa: 

Zupa grochowa (groch łuskany,  włoszczyzna, mięso wieprzowe) 250 ml (seler) 

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

 Filet z kurczaka na parze w ziołach  z warzywami (pierś z kurczaka) 70g, Ziemniaki 150g 

Surówka  z selera(seler, jabłko, marchew, olej rzepakowy)40g                         

 Kompot owocowy (aroniowy ) 200ml 
 

Piątek 

 

24.11.2017 

Śniadanie: 

Pieczywo mieszane 40g, masło roślinne 15g , pasta jajeczna(majonez, jajko) 50g, powidła 

śliwkowe5g. Herbata owocowa 200 ml 
Owoc: Śliwka   Sok jabłko antonówka  
Zupa: 

Zupa jarzynowa ( mięso drobiowe, włoszczyzna) 250ml(seler) 

Mus jabłkowy z cynamonem 100ml   Herbata miętowa 200ml  
II Danie : 

 Pierogi warzywne z wody( woda, mąka pszenna, jajko)  180g,  cebulka 30 g                                              

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

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


