
 

JADŁOSPIS  Przedszkole Nr 24 dieta bezmleczna ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z 

ROZPORZĄDZENIAEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 1169/2011 załącznik nr 

II – wytłuszczonym drukiem  

 

Poniedziałek 

30.04.2018 

 

Śniadanie: 

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

Polędwica drobiowa 20g  10g, pomidor 10g  Herbata owocowa 200ml 
Owoc : Jabłko   szt.   Sok jabłko banan marchewka  

Zupa: 

Zupa Grysikowa (łopatka wieprzowa)  250 ml  (seler)   

Kisiel  z syropem  malinowym100 ml  biszkopty 2 szt. 
II danie: 

Jaglańce z curry (kasza jaglana, koperek, marchewka) 60g Ziemniaki 150g Surówka z białej 

kapusty z rzodkiewką i szczypiorkiem, olej rzepakowy) 40g Surówka z marchewki i selera(olej 

rzepakowy)  30g 

Kompot rabarbarowy 200ml 
 

1 MAJA Święto pracy 

 

 

 

 

Środa 

02.05.2018 

Śniadanie: 

 Pieczywo mieszane 40g, masło roślinne   15g, szynka wiejska 20g, ogórek zielony 10g, 

pomidor 10g, 

 Herbata miętowa  200ml 
Marchewka w słupkach do chrupania  Sok jabłko brzoskwinia marchewka 
Zupa z fasolki szparagowej z ziemniakami (szynka wieprzowa)  250ml 

Budyń czekoladowy(mleko bez laktozy)  z miodowymi płatkami 100ml 
II danie : 

Spaghetti bolognese (szynka wieprzowa, koncentrat, cebula, zioła)150g/100ml (gluten)  

Kompot gruszkowy 200ml 
 

3 MAJA Święta Konstytucji 3 Maja  

 

 

 

 

Piątek 

04.05.2018 

Śniadanie: 

 Kasza manna na mleku sojowym  (gluten) 180ml, pieczywo mieszane 40g, masło roślinne 

15g,    szynka wiejska 20g, pomidor 10g, miód 5 g,  Herbata czarna z cytryną  200ml 
Owoc :  Kiwi  1szt.   Sok jabłko banan marchewka  

Zupa: 

Zupa z soczewicy  (skrzydełka drobiowe) 250ml (seler)  

Sałatka owocowa 100g + 2 herbatniki  

Herbata  rumiankowa 200ml 
II danie:  

Placuszki z jabłkami z cynamonem  polewie owocowej  + makaron pszenny (gluten) 

150g/100ml  

 Kompot wieloowocowy  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 Nr  24  dieta bezmleczna ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z 

ROZPORZĄDZENIAEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 1169/2011 

załącznik nr II 

 

Poniedziałek 

07.05.2018 

Śniadanie: 

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

szynka wiejska  20 g, ogórek  kiszony  10g, szczypiorek 1,5g  Herbata czarna  z cytryną  200ml  

Owoc :  Jabłko 1szt  Sok marchewka brzoskwinia jabłko  
Zupa: 

Zupa Jarzynowa ze świeżymi pomidorami  (łopatka wieprzowa) 250ml (seler)   

Chałka z masłem  roślinnym  1 szt. 
II danie : 

Danie Mexykańskie (łopatka wieprzowa, czerwona fasola, kukurydza) Ryż 150g/100g Surówka 

z marchewką i jabłkiem (olej rzepakowy)  70g Kompot porzeczkowy 200ml  
 

Wtorek 

08.05.2018 

 

Śniadanie: 

Pieczywo  mieszane 40g, kiełbasa krakowska 20g,  masło 15g, pomidor 10g, konfitura  5 g 

ketchup 5 g Herbata miętowa 200 ml 
Owoc : Mandarynka  1szt.   Sok marchewka banan  jabłko 
Zupa: 

Neapolitańska (łopatka wieprzowa) 250ml  (seler) Galaretka owocowa 100 ml  wafel ryżowy 1szt.  
II danie: 

Podudzie kurczaka 60g  Ziemniaki 150g Kapusta pekińska z papryką i natką pietruszki (olej 

rzepakowy) 40g Surówka z białej kapusty z cebulką i marchewką  (olej rzepakowy )30g 

 Kompot rabarbarowy   200ml 
 

Środa 

09.05.2018 

Śniadanie: 

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

konserwowa  10g ogórek zielony  10g, sałata5g. Herbata rumiankowa  200ml 
Marchewka w słupkach do chrupania    Sok marchewka banan  jabłko 

Zupa: 

Brokułowa z ziemniakami   (szynka wieprzowa) 250ml(seler, gluten)  

Bułka weka z masłem  roślinnym i polędwicą sopocką 1/2 szt. 
II danie: 

Makaron penne (gluten) 150g Pieczarki z kurczakiem w sosie koperkowym  100ml  

Surówka szwedzka(ogórek kiszony, cebula, olej rzepakowy) 70g   
Kompot jabłkowy  200 ml  

 

Czwartek 

10.05.2018 

Śniadanie: 

Pieczywo mieszane 40g, masło roślinne  15g, sałatka z ryżem, szynką, jabłkiem  i kukurydza 

w majonezie) 50g  polędwica z indyka 10g powidła śliwkowe 5g. Herbata owocowa 200ml 
Owoc: kiwi  Sok marchewka brzoskwinia  jabłko 
Zupa: 

Koperkowa   (łopatka wieprzowa) 250 ml (seler) Kisiel owocowy 150g, chlebek WASA 1 szt. 
II danie: 

Kotlecik mielony w sosie pomidorowym (szynka wieprzowa)  70g/50ml   , Kasza 

pęczak(gluten) 150g, Marchewka z groszkiem na ciepło 40g Surówka z białej kapusty z 

pietruszką i jabłkiem (olej rzepakowy) 30g     Kompot śliwkowy 200ml                    
 

Piątek 

11.05.2018 

Śniadanie: 

Pieczywo mieszane 40g, masło  15g pasta z soczewicy 30g, rzodkiewka 10g. Pomidor 10g 

Herbata owocowa 200 ml 
Owoc: jabłko    1szt    Jabłko 1szt  Sok marchewka banan  jabłko 

Zupa: 

Zupa pomidorowa z makaronem pszennym (skrzydełka drobiowe)  (gluten)  250ml (seler) 

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

Aromatyczny,  filet (Dorsz) z tymiankiem 60g,  Sos cytrynowy (sok z cytryny, mąka) 30ml   

Ziemniaki 150g Kapusta kiszona z marchewką i jabłkiem (olej rzepakowy) 40g  Surówka z 

marchewką i jabłkiem 30g                                           

Kompot wieloowocowy  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. 



 

 


