
Zdrowo jemy i rośniemy !!!

NASZ JADŁOSPIS**NASZ JADŁOSPIS**NASZ JADŁOSPIS**NASZ JADŁOSPIS**

*  - do wyboru tydzień 2

** - 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

NASZ JADŁOSPIS**NASZ JADŁOSPIS**NASZ JADŁOSPIS**NASZ JADŁOSPIS**

PIĄTEK 2

Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie

07.01.2019 - 05.07.2019 r.07.01.2019 - 05.07.2019 r.07.01.2019 - 05.07.2019 r.07.01.2019 - 05.07.2019 r.

PONIEDZIAŁEK 2 WTOREK 2 ŚRODA 2 CZWARTEK 2

płatki kukurydziane na mleku (alergeny: mleko, jaja, 

gluten)
płatki ryżowe na mleku (alergen: mleko)

kawa zbożowa z miodem nat. (alergeny: gluten, 

mleko )
płatki orkiszowe na mleku (alergeny: mleko, gluten)

kaszka manna na mleku  (alergeny: gluten i pochodna 

mleka - masło)

pieczywo mieszane z serem żółtym i ogórkiem kiszonym 

(alergeny: gluten, pochodne mleka - masło i ser żółty)

pieczywo mieszane z pastą mięsną, pomidorami 

suszonymi i soczewicą (alergeny: gluten, pochodna mleka - 

masło)

pieczywo mieszane z szynką drobiową i awokado 

(alergeny: gluten, pochodna mleka - masło )

pieczywo mieszane z pasztetem domowym i ogórkiem 

kiszonym (gluten, mleko i pochodna mleka - masło, jaja)

pieczywo mieszane z kolorowym masłem (alergeny: 

gluten, pochodna mleka - masło)

herbatka owocowa z miodem herbata ziołowa z miodem herbata owocowa z miodem herbata owocowa z miodem

2 Śniadanie 2 Śniadanie 2 Śniadanie 2 Śniadanie 2 Śniadanie

sok warzywno - owocowy* lub owoce sezonowe* sok owocowy* lub owoce sezonowe*
koktail owocowy ma maślance (alergeny: 

pochodna mleka - maślanka)
sok owocowy* lub owoce sezonowe* sok owocowy* lub owoce sezonowe*

Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad

fasolkowa (alergeny: seler, gluten, pochodna mleka - 

śmietana)

kalafiorowa (alergeny: seler, gluten, pochodna mleka - 

śmietana)

krem z dyni z grzankami (alergeny: seler, gluten, 

pochodne mleka - śmietana )
barszcz z ziemniakami i koperkiem (alergeny: seler)

zupa krem ziemniaczana ze szczypiorkiem (alergeny: 

seler, pochodne mleka - masło i jogurt)

schab pieczony z warzywami (alergeny: seler, gluten) spagetti śródziemnomorskie z indykiem (alergen: seler)
kolorowa pieczeń drobiowa (alergeny: jaja, 

gluten, mleko i produkty pochodne - śmietana )

pierogi leniwe z konfiturą owocową (alergeny: gluten, 

jaja, pochodne mleka - ser twarogowy i masło)

klopsiki rybne w sosie koperkowym (alergeny: ryba, 

seler, jaja, gluten, mleko, pochodna mleka - śmietana)

kasza gryczana lub jęczmienna (alergeny: gluten - kasza 

jęczmienna)
makaron (alergeny:gluten, jaja) ziemniaki z koperkiem ryż

marchewka mini z masłem (alergeny: pochodna mleka - 

masło)

fasolka zielona na parze (alergeny: gluten, 

pochodna mleka - masło)
kapusta czerwona gotowana z jabłkiem

Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek

kompot jabłkowy kompot wiśniowy kompot porzeczkowy kompot śliwkowy kompot malinowy

budyń waniliowy z musem owocowym (alergeny: mleko) 

ciasto marchewkowe z serkiem śmietankowym (alergeny: 

jaja, gluten, pochodna mleka-serek puszysty śmietankowy i 

masło)

mus jabłkowy z ryżem i cynamonem (alergen: 

pochodna mleka - masło)

kisiel z owocami i bitą śmietanką (alergen: pochodna 

mleka - śmietanka kremowa)

twarożek z owocami i amarantusem (alergeny: pochodne 

mlaka - ser twarogowy, jogurt naturalny)

herbata owocowa z miodem biszkopty (alergeny: gluten, jaja)


