
JADŁOSPIS Przedszkole nr 24  
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

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

 
Poniedziałek 

 
31.12.2018 

Śniadanie: 
Kakao   na mleku180 ml, pieczywo pszenne i graham 40g(gluten pszenny, gluten 
żytni)masło10g(mleko) 
polędwica sopocka 10g,ser żółty 10g(mleko), pomidor 10g  
Herbata miętowa 200 ml 

Owoc - Jabłko  Sok marchewkowo- brzoskwiniowy 

Zupa: 
Fasolowa   z ziemniakami zabielana 250 ml (seler, mleko)(fasolka szparagowa)(żeberka) 
Kisiel z rodzynkami 100ml+ herbatniki 2szt.(gluten)   Herbata  200 ml 
II Danie:  
Potrawka z kurczaka(marchew, groszek, cukinia, pieczarki )100ml, 
 Ryż 100g         Kompot  gruszkowy  200ml 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Środa 

 
02.01.2019 

 
 

Śniadanie: 
Pieczywo żytnie i pszenne40g(gluten pszenny, gluten żytni) masło10g(mleko) pasztet 
pieczony(gluten pszenny)  10g, ser biały 10g, (mleko), ogórek 10g 
Herbata rumiankowa 200ml 

Owoc: Gruszka  Sok marchewkowo- brzoskwiniowy 

Zupa: 
Kalafiorowa z ziemniakami zabielana250 ml(seler, mleko)(wywar mięsny) 
Budyń z rodzynkami 100ml mleko)+ biszkopty 2szt.(gluten pszenny)     Herbata 200ml 
 II Danie: 
Spaghetti bolohnese   Sos 100ml( łopatka wieprzowa) 
Makaron spaghetti 100g 
(gluten pszenny) 
Kompot jabłkowy 200ml 

 
Czwartek 

 
03.01.2019 

 

Śniadanie: 
Płatki kukurydziane na mleku 180ml ,pieczywo pszenne i wieloziarniste40g(gluten pszenny, 
gluten żytni) ,jajecznica ze szczypiorkiem50g, masło10g(mleko) szynka wiejska 10g   
Herbata miętowa 200 ml 

Owoc – Mandarynka   Sok marchewkowo- brzoskwiniowy 

Zupa: 
Rosół z makaronem  250ml(seler, gluten)(udko  kurczaka) 

Bułka kajzerka z powidłami ½ szt.(gluten pszenny)            Herbata 200ml 
II Danie: 
Kotlet schabowy panierowany (gluten pszenny, jajko) 60g 

Ziemniaki 100g 
Surówka warzywna( kapusta pekińska, marchewka ,papryka ,olej rzepakowy) 40g , Pomidory w 
jogurcie greckim 30g(mleko)    Kompot porzeczkowy 200ml 

 
Piątek 

 
04.01.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo graham i pszenne40g(gluten pszenny, gluten żytni) masło10g(mleko) szynka 
konserwowa  10g, ser  żółty 10g(mleko) , pomidor 10g   Herbata owocowa 200ml 
Owoc -  Jabłko  Sok marchewkowo- brzoskwiniowy 

Zupa: 
Zacierkowa 250ml( seler, gluten pszenny)( ćwiartka z kurczaka) 
Ciasto   drożdżowe 1szt  (gluten pszenny)    Herbata 200ml 
Filet rybny  (Dorsz) 60g w warzywach (marchew, seler, cebulka, fasolka ,kalafior) 40g , Kalafior 
z bulka tarta 30g(gluten)          Ziemniaki  100g 
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  
ZAZNACZONO ALERGENYZ GODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

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

 
Poniedziałek 

 
07.01.2019 

Śniadanie: 
Kasza kukurydziana  na mleku180 ml, pieczywo pszenne i żytnie 40g(gluten pszenny, gluten 
żytni) masło 05g(mleko) ser żółty  20g(mleko)   pomidor 10g    
Herbata z cytryną  200ml 

Owoc :Jabłko    Sok marchewkowo- bananowy 

Zupa: 
Kapuśniak z młodej kapusty i  ziemniakami   250 ml  (seler, żeberka wieprzowe)   
Bułka kajzerka z masłem i szynka wieprzową 1/2 szt.(gluten pszenny, mleko) 

Herbata 200ml 

II Danie : 
Makaron świderki z serem białym i jogurtem owocowym(porzeczka, jabłko, truskawka) 
100g/100ml(gluten pszenny, mleko)       Kompot gruszkowy 200ml 

 
Wtorek 

 
08.01.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo graham i pszenne 40g(gluten pszenny, gluten żytni) , szynka konserwowa10g , 
twaróg10g(mleko) masło10g(mleko), ogórek 10g,,sałata 5g  Herbata z pomarańczą  200 ml 
Owoc: Gruszka   Sok marchewkowo- bananowy 

Zupa:  
Pomidorowa z makaronem 250ml(seler, gluten pszenny)(łopatka wieprzowa) 
Sałatka owocowa180g+ biszkopty  2 szt.(gluten pszenny) 

II Danie: 
Kotlecik drobiowy 60g(gluten pszenny, jajko)   Ziemniaki 100g 

Surówka z marchewki i groszku na ciepło40g, Salata w ziołach(olej rzepakowy) 30g  
Kompot jabłkowy z cynamonem 200ml 

 
Środa 

 
09.01.2019 

Śniadanie: 
Kakao  na mleku 180ml, pieczywo pszenne i żytnie 40g(gluten pszenny, gluten żytni) 
masło10g(mleko)  
pasta z tuńczykiem i ryżem 30g,szynka drobiowa 10g,  pomidor 10g     
Herbata miętowa 200ml 
Owoc : Jabłko     Sok marchewkowo- bananowy    

Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami250ml(seler)(żeberka wieprzowe) 

Kisiel owocowy 180ml  + wafel ryżowy 1 szt.      Herbata 200ml 

II Danie: 
Gulasz z szynki wieprzowej 100ml 
Kasza jęczmienna100g (gluten pszenny) 
Surówka z kapusty pekińskiej i ogórka kiszonego (ogórek ,kapusta ,marchewka, olej 

rzepakowy) 40g , Fasolka szparagowa 30g    Kompot śliwkowy 200ml 
 

Czwartek 
 

10.01.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo wielozbożowe i pszenne 40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło10 g(mleko) 
szynka wiejska 10g, ser żółty 10g(mleko) ,ogórek10g, szczypior 5g 
Herbata z pomarańczą 200ml 
Owoc:  Mandarynka   Sok marchewkowo- bananowy 

Zupa: 
Grysikowa 250ml (seler, gluten pszenny)( udo kurczaka) 
Budyń z brzoskwinią 100 ml+ herbatniki 2szt(mleko, gluten pszenny) 

II Danie: 
Gołąbki z mięsem i ryżem 60g, sos pomidorowy 50ml 
Ziemniaki 100g     Kompot owocowy 200ml 

 
Piątek 

11.01.2019 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku(gluten pszenny) 180ml, pieczywo pszenne i wieloziarniste 
40g(gluten pszenny, gluten żytni) masło10g (mleko), wędlina drobiowa 10g, pomidor 10g   
Herbata z sokiem malinowym 200ml 

Owoc: Jabłko  Sok marchewkowo- bananowy 

Zupa: 
Marchewkowa z ryżem250ml(seler)(łopatka) 
Chałka z miodem1 szt.(gluten pszenny)   Herbata 200ml 

II Danie : 

Filet rybny panierowany 60g(miruna)(gluten pszenny, jajko) ,Ziemniaki 100g  
Surówka z kapusty kiszonej( kapusta kiszona ,marchew, olej rzepakowy) 40g, Marchewka z 
jabłkiem 30g    Kompot owocowy 200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła. 
 
 

 

 

 

 



 
JADŁOSPIS Przedszkole - dieta bezmleczna 

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II wytłuszczonym drukiem 

 
Poniedziałek 

 
 

31.12.2018 

Śniadanie: 
Kakao   na mleku sojowym180 ml, pieczywo pszenne i graham40g(gluten pszenny, gluten 

żytni)masło roslinne10g, polędwica sopocka 10g,szynka drobiowa  10g, pomidor 10g  
Herbata miętowa 200 ml 

Owoc : Jabłko    Sok marchewkowo- brzoskwiniowy 

Zupa: 
Fasolowa   z ziemniakami  250 ml (seler)(fasolka szparagowa)(żeberka) 
Kisiel  z rodzynkami 180ml+ciastka zbożowe 2szt.(gluten)   Herbata 200ml 

II Danie: 
Potrawka z kurczaka(marchew, groszek, cukinia, pieczarki )100ml, 
 Ryż 100g          Kompot  gruszkowy 200ml 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Środa 

 
02.01.2019 

 
 

Śniadanie:  
Pieczywo żytnie i pszenne40g(gluten pszenny, gluten żytni) masło roślinne10g pasztet 

pieczony(gluten pszenny)  10g, szynka wieprzowa 10g, ogórek 10g 
Herbata rumiankowa 200ml 

Owoc : Gruszka Sok marchewkowo- brzoskwiniowy 

Zupa:  
Kalafiorowa z ziemniaka 250 ml(seler)(wywar mięsny) 
Budyń na mleku sojowym z rodzynkami 100ml mleko)+ biszkopty 2szt.(gluten pszenny) 
Herbata 200ml 

II Danie:  
Spaghetti bolohnese  Sos 100ml(łopatka wieprzowa) 
Makaron spaghetti 100g(gluten pszenny) 
Kompot jabłkowy 200ml 

 
Czwartek 

 
03.01.2019 

Śniadanie: 
Płatki kukurydziane na mleku sojowym180ml ,pieczywo pszenne i   wieloziarniste40g(gluten 
pszenny, gluten żytni) ,jajecznica ze szczypiorkiem50g, masło roślinne 10g, szynka wiejska 

10g    Herbata miętowa 200 ml 
Owoc : Mandarynka   Sok marchewkowo- brzoskwiniowy 

Zupa: 
Rosół z makaronem  250ml(seler, gluten pszenny)(udko kurczaka) 
Bułka kajzerka z powidłami ½ szt.(gluten pszenny)Herbata 200ml 
II Danie: 
Kotlet schabowy panierowany 60g(gluten pszenny, jajko)) 

Ziemniaki 100g 
Surówka warzywna ( kapusta pekińska, marchewka ,papryka ,olej rzepakowy) 40g, Pomidory w 
sosie winegret 30g     Kompot porzeczkowy200ml 

 
Piątek 

 
04.01.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo graham i pszenne40g(gluten pszenny, gluten żytni) masło roślinne10g szynka 
konserwowa  10g,pasztet pieczony10g(gluten pszenny) , pomidor 10g 
Herbata owocowa 200ml 
Owoc  : Jabłko   Sok marchewkowo- brzoskwiniowy 

Zupa: 
Zacierkowa 250ml(seler, gluten pszenny)(ćwiartka kurczaka) 
Ciasto   drożdżowe 1szt  (gluten pszenny)   Herbata 200ml 
II Danie : 
Filet rybny  (Dorsz) 60g w warzywach (marchew, seler, cebulka, fasolka ,kalafior) 40g  , 
Kalafior  z bulka tarta 30g(gluten pszenny) 
Ziemniaki  100g   Kompot wieloowocowy 200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła 
roślinnego. 
Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. 
Kompoty  z owoców sezonowych przygotowywany  na wodzie z owocami z dodatkiem substancji słodzącej  
 
 

 

 

 



 
JADŁOSPIS Przedszkole - dieta bezmleczna 

ZAZNACZONO ALERGENYZ GODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) Nr 1169/2011 załącznik nr II - wytłuszczonym drukiem 

 
Poniedziałek 

 
07.01.2019 

Śniadanie: 
Kasza kukurydziana na mleku sojowym180 ml, pieczywo pszenne i żytnie 40g(gluten pszenny, 

gluten żytni) masło roślinne10g ,wędlina drobiowa20g, pomidor 10g 
Herbata z cytryną  200ml 

Owoc : Jabłko    Sok marchewkowo- bananowy 

Zupa: 
Kapuśniak z młodej kapusty z ziemniakami 250ml(seler, żeberka wieprzowe ) 
Bułka kajzerka z masłem roślinnym i szynką wieprzową  1/2 szt.(gluten pszenny) 

Herbata 200ml 

II Danie:  
Makaron świderki z sosem owocowym(porzeczka, jabłko, truskawka)100g/100ml(gluten 

pszenny, mleko)            Kompot gruszkowy 200ml 
 

Wtorek 
 

08.01.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo graham i pszenne 40g(gluten pszenny, gluten żytni) , szynka konserwowa10g 

,polędwica sopocka10 masło roślinne10g, ogórek 10g,,sałata 5g Herbata z pomarańczą  200 ml 

Owoc : Gruszka  Sok marchewkowo- bananowy 

Zupa: 
Pomidorowa z makaronem 250ml(seler, gluten pszenny)(łopatka) 
Sałatka owocowa 180g+ biszkopty 2 szt.(gluten pszenny) 

II Danie: 
Kotlecik drobiowy 60g(gluten pszenny, jajko) 
Ziemniaki 100g 
Surówka z marchewki i groszku na ciepło40g, Sałata w ziołach (olej rzepakowy) 30g 
Kompot jabłkowy z cynamonem 200ml 

 
Środa 

 
09.01.2019 

Śniadanie: 
 Kakao  na mleku sojowym 180ml, pieczywo pszenne i żytnie 40g(gluten pszenny, gluten 
żytni)masło roslinne10g, pasta z tuńczykiem i ryżem 30g,szynka drobiowa 10g,  pomidor 10g   
Herbata miętowa 200ml 

Owoc: Jabłko    Sok marchewkowo- bananowy 

Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami250ml(seler)(żeberka wieprzowe) 

Kisiel owocowy 150ml + wafel ryżowy 1 szt.    Herbata 200ml 

II Danie: 
Gulasz z szynki wieprzowej 100ml 
Kasza jęczmienna100g (gluten pszenny) 
Surówka z kapusty pekińskiej i ogórka kiszonego (ogórek ,kapusta ,marchewka, olej 
rzepakowy) 40g, Fasolka szparagowa 30g    Kompot śliwkowy 200ml 

 
Czwartek 

 
10.01.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo wielozbożowe i pszenne 40g(gluten pszenny, gluten żytni), masło roslinne10 g, 

szynka wiejska 20g,ogórek10g, szczypior 5g  Herbata z pomarańczą 200ml 
Owoc :  Mandarynka Sok marchewkowo- bananowy 

Zupa: 
Grysikowa 250ml(seler, gluten pszenny)(udo kurczaka) 
Budyń na mleku sojowym z brzoskwinią 100ml+herbatniki 2szt.(gluten pszenny ) 

II Danie: 
Gołąbki z mięsem i ryżem 60g, sos pomidorowy 50ml 
Ziemniaki 100g           Kompot wiśniowy  200ml 

 
Piątek 

 
11.01.2019 

Śniadanie: 
Płatki owsiane na mleku sojowym(gluten pszenny) 180ml, pieczywo pszenne i wieloziarniste 

40g(gluten pszenny, gluten żytni) masło roślinne10g, wędlina drobiowa 10g, pomidor 10g   
Herbata z sokiem malinowym 200ml 

Owoc  : Jabłko    Sok marchewkowo- bananowy 

Zupa: 
Marchewkowa z ryżem250ml(seler)(łopatka) 
Chałka z miodem   1 szt.(gluten pszenny)        Herbata 200ml 
 II Danie: 
Filet rybny panierowany 60g(miruna)(gluten pszenny, jajko) 
Ziemniaki 100g 
Surówka z kapusty kiszonej( kapusta kiszona ,marchew, olej rzepakowy)40g, Marchewka z 
jabłkiem 30g          Kompot owocowy 200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła 
roślinnego. 
Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. 
 
 
 
 



 
 

 

 


