
                                                                     DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Śliwki ok. 80g

Kompot truskawkowy  (200 ml)
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Gruszka 1 szt.

Napój pomarańczowy, lub woda źródlana  (200 ml)
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Kompot śliwkowy(200 ml)
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Jabłko 1 szt.

Herbata malinowa (200 ml), Napój jabłkowy z cynamonem (200ml)

P
T Nektaryna 1 szt.

Sok wiśniowy  i woda źródlana (200 ml)

Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011                                                          

Wszystkie produkty mięsne i  drobiowe przygotowywane są w piecu konwekcyjnym.
Do każdej zupy dodawana jest zielenina : natka pietruszki i koperek.

Ziarna dyni i słonecznika mogą zawierać śladowe ilości orzechów i sezamu.

                              JADŁOSPIS PRZEDSZKOLNY  28.09.2020 -02.10.2020

     ŚNIADANIE                                                                        
      20-25% energii

II ŚNIADANIE                                 
    10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Pieczywo wieloziarniste (gluten)(50g) z białym 
serem(mleko)(20g) z miodem(10g), lub z powidłami 

śliwkowymi (10g)

Zupa marchewkowa z ryżem zabielana mleczkiem 
kokosowym (seler)(250ml)

Bułeczka śniadaniowa (gluten 
pszenny)1 szt. z pastą jajeczną z 

tuńczykiem ze szczypiorkiem(jaja, 
mleko, ryba, gorczyca)

Leczo  z kiełbasą i z warzywami( 120g), ziemniaki(130g)

Herbata miętowa  (200 ml), 

Chleb pszenny i słonecznikowy z masłem(gluten, mleko)
( 50g), parówka 1 szt., ogórek kiszony(30g)

Kapuśniak z ziemniakami (seler)(250 ml)

Kisiel pomarańczowy z cząstkami 
owoców(150ml)                   

Kluseczki leniwe (gluten pszenny, mleko, jaja)(220g), polewa 
truskawkowa(30g)

Mleko kakaowe (mleko)(200 ml),

Weka (gluten) (50g) 
z masłem ( mleko), sałatka jarzynowa(mleko, seler, jaja)

(40g)

Rosół z lanymi kluseczkami(gluten pszenny, jaja, seler)
(250 ml)

Sałatka owocowa (jabłko, winogrona, 
banan)(130g) i orzechy do 
chrupania(orzechy)(20g)

Racuszki  kokosowe (gluten 
pszenny, jaja)(50g)

Klopsiki wieprzowe(gluten pszenny, jaja)(60g),  
ziemniaczki z koperkiem (150g), marchewka z groszkiem 

(40g).

Herbata z cytryną (200 ml), 

Zupa mleczna(mleko) z płatkami kukurydzianymi (200 
ml)

Pieczywo pszenne i żytnie (gluten)(50g) 
z masłem (mleko) (5g), kiełbasa szynkowa ( 20g), 

pomidor(10g), sałata(10g), szczypiorek(5g)

Krupnik jęczmienny  z ziemniakami( seler, gluten )(250 ml)

Deser "Rafaello" z kaszy 
jaglanej(mleko)(120g)

Spaghetti bolognese z mięsem drobiowym (gluten 
pszenny, jaja)(250g),  gryzak z marchewki(20g) 

 Chleb orkiszowy(gluten) z masłem(mleko)( 50g), ser 
żółty(mleko)(20g), papryka(10g), ogórek(10g), 

szczypiorek(5g)

Krem dyniowy  z prażonymi pestkami słonecznika (seler)
(250ml)

Jogurt naturalny z owocami (mleko)
(150g)

Jajko w sosie chrzanowym (jaja, mleko)(60g), 
ziemniaki( 130g), surówka z pomidorów i cebulki (40g)

Herbata ziołowa(200 ml),
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