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Zdrowo jemy i rośniemy !!!

*  - do wyboru tydzień 1

** - jadłospis sporządzony w oparciu o normy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

 - szczegółowy skład posiłków i stosowanych produktów  jest do wglądu u Pani Intendent

Opracowała: St. Specjalista ds. Technologii Żywienia

                      mgr inż. Grażyna Kwiatkowska
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Podwieczorek

budyń kakaowy z owocami (alergen: mleko)
owoce pieczone w sosie waniliowym z płatkami 

migdałowymi (alergen: mleko, jaja, migdały)

Podwieczorek

chrupki kukurydziane

jarzynowa (alergeny: seler, pochodna mleka - 

śmietana)

kasza kuskus (alergen : gluten)

cukinia pieczona z serem (alergen: pochodna 

mleka - ser żółty)

kompot gruszkowy 

rosół z makaronem (alergeny: gluten, jaja, seler)

Śniadanie Śniadanie

kisiel z owocami i jogurtem greckim (alergeny: 

pochodna mleka - jogurt nat.)

ciasto drożdżowe z kruszonką i owocami  lub 

rogaliki z powidłami (alergeny: jaja, gluten, mleko 

i jego pochodna - masło)

herbata owocowa

zielony krem z grzankami (alergeny: seler, 

gluten, pochodne mleka-masło, śmietana)

galaretka owocowa z bitą śmietaną (alergeny: 

pochodne mleka - śmietana)

herbatniki BeBe (alergen: gluten)

Podwieczorek

krupnik z kaszą jaglaną (alergen: seler)

indyk w sosie pomidorowo- zioł. (alergeny: seler, 

pochodna mleka - śmietana, gluten)

klopsiki rybne w sosie koperkowym (alergeny: 

ryba, gluten, jaja, seler, mleko, pochodne mleka - 

śmietana )

ziemniaki z koperkiem

surówka z kapusty kiszonej

pulpety drobiowe gotowane w białym sosie 

( alergeny:gluten, jaja, mleko, pochodne mleka - 

śmietana, seler)

PodwieczorekPodwieczorek

PONIEDZIAŁEK 1 WTOREK 1

płatki owsiane na mleku (alergeny: mleko, 

gluten)
kakao na mleku (alergen: mleko )

Obiad

sok owocowy* lub owoce sezonowe*

Obiad

pieczywo mieszane z pastą jajeczną, ogórkiem 

kiszonym i szczypiorkiem (alergeny: gluten, 

pochodna mleka - masło, jaja)

pieczywo mieszane z szynką wp., sałatą i 

pomidorem (alergen: gluten, pochodna mleka - 

masło)

herbatka z miodem

2 Śniadanie 2 Śniadanie

Śniadanie Śniadanie

sok owocowy* lub owoce sezonowe* sok owocowy* lub owoce sezonowe*

zupa pomidorowa z makaronem (alergeny: seler, 

gluten, pochodna mleka - śmietana )

Obiad

2 Śniadanie

herbata zielona z cytryną herbata z miodem

2 Śniadanie

ŚRODA 1 CZWARTEK 1 PIĄTEK 1

Śniadanie

2 Śniadanie

makaron na mleku (alergeny: mleko, gluten)
jogurt naturalny z owocami (alergen: pochodna 

mleka - jogurt naturalny)
kaszka manna na mleku (alergeny: gluten, mleko)

pieczywo miesz. z puszystym serkiem śmiet., 

pomidorem i szczypiorkiem (alergeny: gluten, 

pochodne mleka - masło, serek puszysty)

bułka z masłem (alergeny: gluten, pochodna 

mleka - masło )

woda z cytryną i miodem 

pieczywo mieszane z pastą rybną z jajem i 

papryką (alergeny: gluten, ryby, jaja, pochodna 

mleka -masło)

sok owocowy* lub owoce sezonowe*

kompot truskawkowy kompot malinowo-jabłkowy

Obiad

sok owocowy* lub owoce sezonowe*

Obiad

ziemniaki z koperkiem

kapusta biała gotowana z marchewką 

kompot z owoców mieszanych kompot wiśniowy

polędwiczki wp. w sosie śmiet. (alergeny: seler, 

pochodna mleka - śmietana, gluten)

ziemniaki z koperkiem

bukiet jarzyn z sezamem

kurczak w potrawce (alergeny: gluten, jaja, seler, 

pochodne mleka - śmietana i masło)

ryż biały

marchewka z groszkiem (alergen: pochodna 

mleka - masło)


