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

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

Poniedziałek 
 

11.02.2019 

Śniadanie: 
Płatki kukurydziane z mlekiem 180 ml, pieczywo żytnie i pszenne 40g(gluten pszenny i żytni), masło 
10g(mleko), wędlina drobiowa 20g, pomidor 10g          
Herbata miętowa 200ml 
Owoc - Jabłko 1szt.  Sok marchewkowo – jabłkowy  
Zupa: 
Kalafiorowa  z ziemniakami  250 ml (seler)(por, marchew, kalafior,szynka wieprzowa ) 
Kisiel truskawkowy  z rodzynkami 180ml+ciastka zbożowe 2szt.(gluten) 
Herbata owocowa  200ml 
II Danie:  
Spaghetti bologhnese  Sos  120ml(łopatka wieprzowa) 
Makaron 100g(gluten pszenny)      Kompot porzeczkowy  200ml  

 
Wtorek 

 
12.02.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i graham 40g(gluten pszenny ), masło 10g(mleko), parówka drobiowa 87% mięsa 1 
szt., , ketchup 5 g , ogórek 10g, dżem truskawkowy 5 g, ser biały 10g(mleko) 
Herbata z sokiem malinowym 200 ml 
Owoc : Gruszka 1szt.   Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami 250ml  (seler)(por, marchew, ogórek kiszony,żeberka wieprzowe ) 
Bułka weka z masłem 2szt.(gluten pszenny, mleko)    Kakao na mleku 100ml(gluten) 
II Danie: 
Pierogi  leniwe z bułką tartą i masełkiem160g(gluten pszenny, mleko, jajko) 
Surówka z selera(seler, marchew, jabłko)40g   Sałata w ziołach 30g   Kompot jabłkowy  200 ml 

 
Środa 

 
13.02.2019 

 
 

Śniadanie: 
Kasza manna na mleku 180ml(gluten pszenny), bułka grahamka 1szt.(gluten żytni), masło 10g(mleko), 
szynka kanapkowa 10g, pomidor 10 g. sałata 5g      
Herbata z cytryną 200ml 
Owoc: Jabłko 1szt.   Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Barszcz czerwony z ziemniakami  250ml (seler)(buraczki, marchew, por, udko z kurczaka ) 
Sałatka owocowa 180ml(jabłko,  ananas, brzoskwinia, mandarynka)  Herbata  miętowa 200ml 

 II Danie: 
Filet drobiowy soute 60g  Sos śmietanowy 50ml(mleko)   Ryż 100g 
Surówka z kapusty pekińskiej , cebulka, jabłko olej rzepakowy)40g Mix warzyw 30g  
Kompot z owoców mrożonych 200ml 

 
Czwartek 

 
14.02.2019 

 

Śniadanie: 
Pieczywo żytnie i pszenne 40g(gluten żytni, gluten pszenny), pasztet pieczony 10g(gluten pszenny 
,jajko), masło 10g(mleko),ser żółty 10g(mleko) rzodkiewka 5g , ogórek zielony10g   
Herbata z pomarańczą  200 ml 
Owoc – Kiwi 1szt.  Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Rosół z makaronem 250ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por, natka pietruszki, udko z kurczaka ) 
Jogurt naturalny z daktylami 100 ml + herbatniki  2szt.(mleko, gluten pszenny) 
Herbata rumiankowa 200ml 
II Danie: 
Kotlet  schabowy panierowany 60g(gluten pszenny, jajko)    Ziemniaki 100g 
Surówka warzywna(kapusta biała, marchew, kukurydza słonecznik, olej rzepakowy) 40g Buraczki ćwikła 
30g  
Kompot śliwkowy 200ml 

 
Piątek 

 
15.02.2019 

Śniadanie:Płatki kukurydziane na mleku  180ml(gluten pszenny, mleko), pieczywo wielozbożowe 
40g(gluten pszenny i żytni), masło 10g(mleko)pasta twarogowa z rzodkiewką i szczypiorkiem  
30g(mleko),szynka konserwowa 10g, powidła śliwkowe 5g.   Herbata owocowa 200ml 
Owoc -  Mandarynka 1szt.  Sok marchewkowo – jabłkowy 

Zupa: 
Krupnik jaglany   250ml (seler) (por, marchew, natka pietruszki,łopatka wieprzowa ) 
Bułka   drożdżowe 1szt  (gluten pszenny, drożdże)   Herbata  ziołowa 200ml 
II Danie : 
Łazanki z kapustą i szynką wieprzową 160g sałata ze szczypiorkiem (olej rzepakowy) 70g  
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 
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

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

Poniedziałek 
 

18.02.2019 

Śniadanie: 
Musli z owocami  na mleku 180 ml(gluten pszenny), pieczywo żytnie i pszenne(gluten pszenny i żytni) 
40g, masło 10g(mleko), wędlina drobiowa10g, ogórek kiszony 10g     
Herbata z cytryną 200ml   
Owoc :Jabłko  1szt. Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Kapuśniak z ziemniakami   250 ml  (seler)  (kapusta kiszona, por, marchew),żeberka wieprzowe) 
Rogal ½ szt. z dżemem wiśniowym (gluten pszenny)  Herbata rumiankowa     200 ml 
II Danie : 
Kolorowy kociołek 120g (mięso z kurczaka, cebula, marchewka, fasolka szparagowa,  ,olej rzepakowy)  Ryż 
100g      Kompot wiśniowy  200ml Mix warzyw 30g  

 
Wtorek 

 
19.02.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo  pszenne i graham 40g(gluten pszenny i żytni), masło 10g(mleko),szynka wiejska 10g, ser biały 
10g(mleko),jajko na twardo 1/2szt.(jajko) sałata 5g  , rzodkiewka 5g     
Herbata ziołowa  200 ml 
Owoc: Mandarynka 1szt. Sok marchewkowo – jabłkowy  
Zupa:  
Pomidorowa z ryżem 250ml(seler)(por, marchew, natka pietruszki,łopatka wieprzowa) 
Koktajl owocowy 100ml(kefir, truskawka, śliwka, porzeczka)(mleko) Wafel ryżowy 1szt.  
Herbata owocowa  200 ml 
II Danie: 
Klops wieprzowy 60g (gluten pszenny, jajko, szynka wieprzowa) 
Sos  pieczeniowy 50 ml , Ziemniaki 100g  
Surówka warzywna ( kapusta biała, seler, marchew, jabłko słonecznik ,olej rzepakowy ) 40g Marchewka z 
jabłkiem 30g  
Kompot gruszkowy 200ml 

 
Środa 

 
20.02.2019 

Śniadanie: 
Płatki żytnie na mleku 180ml ywo wielozbożowe i pszenne .(gluten pszenny i żytni), masło 10g(mleko), 
ser żółty 10g(mleko),polędwica drobiowa 10g,sałata5g.  
szczypior 5g      
Herbata z pomarańczą  200ml 
Owoc: Kiwi 1szt. Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Zacierkowa 250  ml(seler, gluten pszenny) (por, marchew, natka pietruszki, łopatka wieprzowa) 
Kisiel z daktylami 100ml+ biszkopty 2szt.(gluten pszenny, jajko)  Herbata miętowa 200ml 
II Danie: 
Podudzie z kurczaka 60g(pieczony w piecu) 
Ziemniaki 100g 
Surówka z buraczków(buraki, cebulka, jabłko, olej rzepakowy) 40g Kapusta pekińska z kukurydzą i 
szczypiorkiem 30g  
Kompot jabłkowy z goździkami  200ml 

 
Czwartek 

 
21.02.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo żytnie i pszenne 40g(gluten żytni i pszenny), masło 10g(mleko), pasta z makreli  , białym 
serkiem i szczypiorkiem 30g(ryba, mleko),  wędlina wieprzowa 10 g, ogórek zielony 10g    Herbata 
owocowa 200ml 
Owoc:  Gruszka 1szt.  Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Grochowa z ziemniakami  250ml (seler, gluten) (groch , marchew, por,żeberka wieprzowe)  
Budyń czekoladowy 100ml(mleko) +,chlebek WASA1 szt.(gluten) 
Herbata z koperkiem 200 ml 
II Danie: 
Pierogi ruskie 160g(gluten pszenny, mleko)  Jogurt naturalny 50ml(mleko) 
Surówka z marchewki(marchewka ,jabłko) 70g 
 Kompot śliwkowy 200ml 

 
Piątek 

 
22.02.2019 

Śniadanie: 
Ryż  na mleku 180ml,  pieczywo wieloziarniste i pszenne40g(gluten żytni i pszenny),  masło 10g(mleko),  
wędlina krakowska 10g, ser żółty 10g(mleko),  sałata 5g, szczypior 5g 
Herbata z sokiem malinowym   
Owoc: Jabłko  1szt.  Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Barszcz ukraiński z ziemniakami 250ml(seler)(buraczki, fasolka, por, marchew, udko z kurczaka)  
Ciasto  drożdżowa   1 szt.(gluten pszenny, jajko) 
Herbata rumiankowa  200ml 
II Danie : 
Filet  rybny  60g(ryba morszczuk) , sos cytrynowy 50ml,  
Ziemniaki 100g  
Surówka szwedzka( ogórek, marchew, cebulka, olej rzepakowy) 40g Kalafior z bułką tartą 30g  
Kompot owocowy 200ml (owoce mrożone) 

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 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 

1169/2011 załącznik nr II wytłuszczonym drukiem 
 

Poniedziałek 
 
 

11.02.2019 

Śniadanie: 
Płatki kukurydziane z mlekiem sojowym180 ml, pieczywo żytnie i pszenne 40g(gluten pszenny i żytni), 
masło roślinne  10g, wędlina drobiowa 20g, pomidor 10g         Herbata miętowa 200ml 
Owoc : Jabłko 1szt.   Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Kalafiorowa  z ziemniakami  250 ml (seler)(por, marchew, kalafior, szynka wieprzowa) 
Kisiel truskawkowy  z rodzynkami 180ml+ciastka zbożowe 2szt.(gluten) 
Herbata owocowa  200ml 
II Danie: 
Spaghetti bologhnese  , Sos  120ml(łopatka wieprzowa) 
Makaron 100g(gluten pszenny)   Kompot porzeczkowy  200ml  

 
Wtorek 

 
12.02.2019 

 

Śniadanie: 
Pieczywo pszenne i graham 40g(gluten pszenny i żytni ), masło roślinne 10g, parówka drobiowa 87% 
mięsa 1 szt., , ketchup 5 g , ogórek 10g, dżem truskawkowy 5 g, szynka konserwowa 10g , Herbata z 
sokiem malinowym 200 ml  
Owoc : Gruszka 1szt.  Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Ogórkowa z ziemniakami 250ml  (seler)(por, marchew, ogórek kiszony, żeberka wieprzowe) 
Bułka weka z masłem roślinnym 2szt.(gluten pszenny)     
Kakao na mleku sojowym 100ml(gluten) 
II Danie: 
Kopytka  z bułką tartą i masełkiem roślinnym160g(gluten pszenny, jajko) 
Surówka z selera(seler, marchew, jabłko)40g   Sałata w ziołach 30g Kompot jabłkowy 200ml  

 
Środa 

 
13.02.2019 

 
 

Śniadanie:  
Kasza manna na mleku sojowym 180ml(gluten pszenny), bułka grahamka 1szt.(gluten żytni), masło 
roślinne 10g, szynka kanapkowa 10g, pomidor 10 g. sałata 5g      
Herbata z cytryną 200ml 
Owoc : Jabłko 1szt.  Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa:  
Barszcz czerwony z ziemniakami  250ml (seler)(buraczki, marchew, por, udko z kurczaka)  
Sałatka owocowa 180ml(jabłko,  ananas, brzoskwinia, mandarynka) 
Herbata  miętowa 200ml 
II Danie:  
Filet drobiowy soute 60g  Sos paprykowy 50ml 
Ryż 100g 
Surówka z kapusty pekińskiej , cebulka, jabłko olej rzepakowy)40g  Mix warzyw 30g  
Kompot z owoców mrożonych 200ml 

 
Czwartek 

 
14.02.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo żytnie i pszenne 40g(gluten żytni, gluten pszenny), pasztet pieczony 10g(gluten pszenny 
,jajko), masło roślinne 10g,wędlina drobiowa  10g, rzodkiewka 5g , ogórek zielony10g   
Herbata z pomarańczą  200 ml 
Owoc : Kiwi 1szt. Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Rosół z makaronem 250ml(seler, gluten pszenny)(marchew, por, natka pietruszki, udko z kurczaka)   
Jogurt sojowy  z daktylami 100 ml + herbatniki  2szt. (gluten pszenny) 
Herbata rumiankowa 200ml 
II Danie: 
Kotlet  schabowy panierowany 60g(gluten pszenny, jajko)    Ziemniaki 100g 
Surówka warzywna(kapusta biała, marchew, kukurydza słonecznik, olej rzepakowy) 40g Buraczki ćwikła 
30g 
Kompot śliwkowy 200ml 

 
Piątek 

 
15.02.2019 

Śniadanie: 
Kawa inka na mleku sojowym180ml(gluten pszenny), pieczywo wielozbożowe 40g(gluten pszenny i 
żytni), masło roślinne10g, pasta warzywna z rzodkiewką i szczypiorkiem  30g,szynka konserwowa 10g, 
powidła śliwkowe 5g.  
Herbata owocowa 200 ml 
Owoc  : Mandarynka 1szt.  Sok marchewkowo – jabłkowy 

Zupa: 
Krupnik jaglany   250ml (seler) (por, marchew, natka pietruszki, łopatka wieprzowa )  
Bułka   drożdżowe 1szt  (gluten pszenny, drożdże)    Herbata  ziołowa 200ml 
II Danie : 
Łazanki z kapustą i szynką wieprzową 160g Sałata ze szczypiorkiem (olej rzepakowy) 70g 
Kompot owocowy 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 - cukier, miód. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

JADŁOSPIS Przedszkole nr.24dieta bezmleczna 
ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 

1169/2011 załącznik nr II - wytłuszczonym drukiem 
 

Poniedziałek 
 

18.02.2019 

Śniadanie: 
Musli z owocami  na mleku sojowym 180 ml(gluten pszenny), pieczywo żytnie i pszenne(gluten pszenny i 
żytni) 40g, masło roslinne10g, wędlina drobiowa10g, ogórek kiszony 10g     Herbata z cytryną 200ml 

  
Owoc : Jabłko  1szt.   Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Kapuśniak z ziemniakami   250 ml  (seler)  (kapusta kiszona, por, marchew,żeberka wieprzowe)  
Rogal ½ szt. z dżemem wiśniowym (gluten pszenny)  Herbata rumiankowa   200 ml 
II Danie:  
Kolorowy kociołek 120g (mięso z kurczaka, cebula, marchewka, fasolka szparagowa,  ,olej rzepakowy)  Ryż 
100g    Kompot wiśniowy  200ml Mix warzyw 30g  

 
Wtorek 

 
19.02.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo  pszenne i graham 40g(gluten pszenny i żytni), masło roślinne 10g,szynka wiejska 20g,jajko na 
twardo 1/2szt.(jajko) sałata 5g  , rzodkiewka 5g     
Herbata ziołowa  200 ml 
Owoc : Mandarynka 1szt.   Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Pomidorowa z ryżem 250ml(seler)(por, marchew, natka pietruszki, łopatka wieprzowa) 
Koktajl owocowy 100ml(mleko sojowe, truskawka, śliwka, porzeczka) Wafel ryżowy 1szt.  
Herbata owocowa  200 ml 
II Danie: 
Klops wieprzowy 60g (gluten pszenny, jajko)   
Sos  pieczeniowy 50 ml , Ziemniaki 100g  
Surówka warzywna ( kapusta biała, seler, marchew, jabłko słonecznik ,olej rzepakowy ) 40g Marchewka z 
jabłkiem 30g  
Kompot gruszkowy 200ml 

 
Środa 

 
20.02.2019 

Śniadanie: 
Płatki żytnie 180ml na mleku pieczywo(pszenny i żytni), masło roślinne  10g,polędwica drobiowa 
20g,sałata5g.  
szczypior 5g      Herbata z pomarańczą  200ml 
Owoc: Kiwi 1szt.   Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Zacierkowa  250 ml (seler, gluten pszenny)(por, marchew, natka pietruszki, łopatka wieprzowa )  
Kisiel z daktylami 100ml+ biszkopty 2szt.(gluten pszenny, jajko)  Herbata miętowa 200ml 
II Danie: 
Podudzie z kurczaka 60g(pieczony w piecu) 
Ziemniaki 100g 
Surówka z buraczków(buraki, cebulka, jabłko, olej rzepakowy) 40g kapusta pekińska z kukurydzą i 
szczypiorkiem 30g  
Kompot jabłkowy z goździkami  200ml 

 
Czwartek 

 
21.02.2019 

Śniadanie: 
Pieczywo mieszane 40g(gluten), masło roślinne 10g, sałatka  jarzynowa 40g,wędlina wieprzowa 10g, 
pomidor 10g, sałata 5g                Herbata rumiankowa  200ml 

Owoc : Gruszka 1szt.     Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Grochowa z ziemniakami  250ml (seler, gluten) (groch , marchew, por, żeberka wieprzowe )  
Budyń czekoladowy na mleku sojowym 100ml+,chlebek WASA 
1 szt.(gluten)   Herbata z koperkiem 200 ml 
II Danie: 
Pierogi warzywne  160g(gluten pszenny)  Cebulka 50g 
Surówka z marchewki(marchewka ,jabłko) 70g    Kompot śliwkowy 200ml 

 
Piątek 

 
22.02.2019 

Śniadanie: 
Ryż  na mleku sojowym  180ml,  pieczywo wieloziarniste i pszenne40g(gluten żytni i pszenny),  masło  
roślinne 10g  , wędlina krakowska 20g,  sałata 5g, szczypior 5g 
Herbata z sokiem malinowym  200ml 
Owoc  : Jabłko 1szt.  Sok marchewkowo – jabłkowy 
Zupa: 
Barszcz ukraiński z ziemniakami250ml(seler)(buraczki, fasolka, por, marchew, udko z kurczaka)  
Ciasto  drożdżowa   1 szt.(gluten pszenny, jajko) 
Herbata rumiankowa  200ml 
II Danie: 
Filet  rybny  60g(ryba morszczuk) , sos cytrynowy 50ml,  
Ziemniaki 100g  
Surówka szwedzka( ogórek, marchew, cebulka, olej rzepakowy)  40g Kalafior z bułką tartą 30g  
Kompot owocowy 200ml (owoce mrożone) 

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 - cukier, miód. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


