
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 1szt 50g 50g 50g

10g 10g 10g 10g 10g

20g 30g 30g 30g 40g

30g 30g 30g 20g 20g

30g 10g 30g 20g 30g

10g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml 250ml 250ml 250ml

130g 100g 280g 130g 7szt

130g 130g

130g

1szt

80g 80g 80g

150g 15g 150g
3szt/ 

30g

150g/ 

1szt

JADŁOSPIS PODSTAWOWY  - TYDZIEŃ I 01.07.2019 -05.07.2019

PIĄTEKCZWARTEKŚRODAWTOREKPONIEDZIAŁEK

ŚNIADANIE

Pieczywo  jasne i 

razowe ze 

szłonecznikiem (1,11)

Masło (7)

Kiełbasa krakowska 

(1,6,9,10)

Pasta jajeczna z 

rzodkiewką (3)

Papryka

Kawa inka na mleku (1,7)

Pieczywo jasne i razowe z 

dynią (1,11)

Masło (7)

Pasta rybna ze 

szczypiorkiem (3,4)

Serek żólty (7)

Pomidor

Kasza jaglana z 

orzechami na mleku 

(1,7,8)

Pieczywo jasne i i 

graham (1,11)

Masło (7)

Polędwica drobiowa 

(1,6,9,10)

Ogórek zielony

Rzodkiewka 

Herbata owocowa

Sałata

Herbata owocowa

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy

PODWIECZOREK
Koktajl z malinami i 

truskawek na jogurcie 

naturalnym (7)

Chrupki czekoladowe  

(1,7)

Letni kapusniak z 

kminkiem (1,9,10)

Kociołek meksykański 

(łopatka wieprzowa) z 

kolorowymi warzywami 

(1)

Kasza jęczmienna(1)

Surówka z marchewki, 

pora i groszku

OBIADY

Kremowa zupa pomidorowa  

ze świeżych pomidorów z 

ryżem i natką pietruszki 

zabielana(1,7,9)

Kotlet schabowy 

panierowany  w sezamie 

(1,3,11)

Ziemniaki z koperkiem

Mizeria  ze świeżych 

ogórków z rzodkiewką i 

koperkiem (7)

Szynka  z indyka 

(1,6,9,10)

Pomidor

Platki kukurydziane  na 

mleku z (1,7)

Bułka kajzerka (1)

Masło (7)

Szynka wieprzowa 

gotowana (1,6,9,10)

Ogórek zielony

Sałata

Pieczywo jasne i 

razowe (1,11)

Masło (7)

Ser żółty (7)

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

Zupa brokułowa z natką 

pietruszki  (1,9)

Kurczaka z indykiem w 

sosie smietanowym z 

marchewką  paryską i 

kukurydzą posypany 

kolędrą(1,7)

Kopytka  (1.3)

Buraczki z cebulą

Barszcz ukraiński z fasolką 

i koperkiem, zabielany 

(1,7,9)

Pierogi ruskie okraszone  

cebulką (wyrób własny) 

(1,3,7)

Kefir naturalny (7)

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania 

zaproponowane w jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub 

produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty 

pochode, 3.jaja 

i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty 

pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty 

pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Słodkie "jajko 

sadzone" serek 

waniliowy z 

brzoskwinią  (wyrób 

własny) (1,7)

Pieczywo lekke żytnie z 

powidłami z dodatkiem 

kakao (1)

Łazanki z sodkiej i 

kiszoenj kapusty 

(1,3,10)

Kisiel owocowy + Wafle 

ryżowe (1)

Zupa ziemniaczana z 

natką pietruszki (1,9)

Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy




