
 Jadłospis przedszkole od 20.03.2023 do 24.03.2023 

Dzieci dodatkowo codziennie dostają o godzinie 15.00 jabłko lub marchewkę. 
Wyróżniono alergeny zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011  
Dzieci z nietolerancją pokarmów otrzymują posiłki zamienne 

 zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z rodzicami.  
Placówka zastrzega zmiany w jadłospisie z przyczyn losowych lub technicznych. 

 

                                                      Smacznego 

Dzień 
tygodnia 

Śniadanie 
 

Zupa + 
podwieczorek 

 

II danie  
 

Poniedziałek 
20.03 

 
 

 

Pieczywo z ziarnami 60g  
(pszenica, żyto, jęczmień), 

masło 8g (mleko), 
kiełbasa krakowska 30g 

ogórek kiszony 20g 
Mleko waniliowe 150ml 

Zupa z żółtej i zielonej fasolki 
szparagowej z ziemniakami 

250g (seler), 
Podwieczorek: mus owocowy 
Pokusa (jabłko, pomarańcza, 

mango) z posypką 
truskawkową 120g 

 
Racuszki z jabłkami z polewą 

truskawkową 200g 
(pszenica, mleko, jajko), 

surówka z marchewki i jabłka 60g, 
herbata aroniowa 200g 

 

Wtorek 
21.03 

 
Kasza manna  na mleku 

 z musem malinowym 180ml, 

bułka maślana 30g (pszenica), 

masło 4g (mleko), 

Herbata miętowa 150ml 
 

 
Rosół z makaronem na 

wywarze drobiowym 250 g 
(pszenica, seler, jajko), 

Podwieczorek: ryż na mleku 
z polewą owocową 175g 

Gulasz z szynki w sosie 
chrzanowym  80g, 

kopytka 100g (pszenica,jajko), 
surówka z czerwonej kapusty z 

prażonym słonecznikiem i 
dodatkiem jogurtu naturalnego 60g 

(mleko), 
Kompot z jabłek i agrestu 200ml 

 
Środa 
22.03 

Pieczywo pszenno-żytnie 60g 
(pszenica, żyto), 

różowy twarożek (serek 

kanapkowy, rzodkiewka, sok z 

buraka) (mleko) 

masło 8g (mleko), 
ogórek zielony 15g 

Kakao na mleku 150ml 

 

 
 

Krem z zielonego groszku z 
groszkiem ptysiowym 250g 

(seler, pszenica, jajko) 
Podwieczorek: talerz owoców 

(mandarynka, gruszka, 
melon) 

 
Chilli con carne (mięso wieprzowe, 

pomidory, kolorowa papryka, 
czerwona fasolka, kukurydza) z 

ryżem parabolicznym 200g, 
ogórek kiszony 60g, 

Kompot jabłek i śliwek 200g 
 

Czwartek 
23.03 

 
 

 

 
Płatki kukurydziane  na mleku 

180 ml, 

chleb graham 30g (pszenica), 

masło 4g (mleko), 

ser żółty gouda  20g (mleko), 

roszponka 9g, 

pomidor koktajlowy 20g, 

Herbatka rumiankowa 150ml 

 
 

Zupa jarzynowa z 
ziemniakami 250g 

(seler,mleko) 
Podwieczorek : biszkopty 2 
szt. (jajko,pszenica,mleko) 

 

 
Kotlet mielony 80g 
(pszenica,jajko), 

kasza kuskus 80g (pszenica), 
tarte buraczki z serem typu feta 60g 

(mleko) 
Kompot wieloowocowy 200g 

 

Piątek 
24.03 

 
 
 
 
 

 
Pieczywo pszenno-żytnie 60g 

(pszenica, żyto), 
pasta jajeczna z awokado 30g 

(jajko) 

masło 8g (mleko), 
słupki kolorowej papryki 20g 

Kawa zbożowa na mleku 150ml 

 
Barszcz ukraiński z fasolką i 

kapustą pekińską 250g 
(seler, mleko) 

Podwieczorek: banan 1szt. 

 
 
 

 
Paluszki z fileta z morszczuka 90g 

(pszenica, jajko), 
ziemniaki 100g, 

surówka z kapusty kiszonej, 
marchewki 

i jabłka 60g, 
herbata owoce leśne 200g 

 


