
                                                     DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Śliwki 2 szt.

Kompot truskawkowy (200 ml)
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Kompot jabłkowo-śliwkowy (200 ml) 
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Brzoskwinia 1 szt.

Sok wiśniowy z wodą źródlaną (200 ml)

P
T Banan 1 szt.

Lemoniada  (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  31.08.2020-04.09.2020

    ŚNIADANIE                                    
            20-25% energii

II ŚNIADANIE                          10- 
15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Płatki kukurydziane na mleku(mleko) (200 
ml), pieczywo pszenne i żytnie (40g)  z 
masłem (mleko), ser żółty (mleko)(20g), 

papryka (20g), rzodkiewka(10g), 
szczypiorek(5g), herbata miętowa z 

miodem(200ml)

Zupa jarzynowa zabielana mleczkiem 
kokosowym

 (seler) (250 ml)Zupa jarzynowa zabielana 
mleczkiem kokosowym

 (seler) (250 ml)
Ciasto z ananasem i z wiórkami kokosowymi 

bio(gluten pszenny, jaja, mleko)- wypiek 
własnyCiasto z ananasem i z wiórkami kokosowymi 

bio(gluten pszenny, jaja, mleko)- wypiek własny

Strogonow z pieczarkami(mąka pszenna, mleko)
(65g)  z kaszą jęczmienną (150g), surówka z 

pieczonych buraczków(60g), 
Strogonow z pieczarkami(mąka pszenna, mleko)

(65g)  z kaszą jęczmienną (150g), surówka z 
pieczonych buraczków(60g), 

Pasta mięsna(mleko)(20g)- wyrób własny, 
ogórek (10g), kiełki(5g), szczypiorek(5g) 

pieczywo pszenne i razowe (50g), bawarka( 
mleko)(200g)Pasta mięsna(mleko)(20g)- 
wyrób własny, ogórek (10g), kiełki(5g), 

szczypiorek(5g) pieczywo pszenne i 
razowe (50g), bawarka( mleko)(200g)

Zupa groszkowa z ryżem (seler)(250 ml)Zupa 
groszkowa z ryżem (seler)(250 ml)

Miseczka owoców z mielonymi orzechami i z 
jogurtem naturalnym(mleko, orzechy)( brzoskwinia, 
jabłko, banan)(150g) Miseczka owoców z mielonymi 
orzechami i z jogurtem naturalnym(mleko, orzechy)

( brzoskwinia, jabłko, banan)(150g) 

Racuszki twarogowe (mleko, gluten 
pszenny)   Racuszki twarogowe (mleko, 

gluten pszenny)   

Kapusta  z mięsem wieprzowym(100g+40g), 
ziemniaki puree(mleko)(100g), gryzak z 

kalarepki(10g)

Kapusta  z mięsem wieprzowym(100g+40g), 
ziemniaki puree(mleko)(100g), gryzak z 

kalarepki(10g)

Owsianka bananowa z karobem(gluten, 
mleko)( 200ml), bułeczki 

śniadaniowe(gluten pszenny) (50g),  masło 
(mleko) (5g), paprykarz rybny (mleko, 

ryba) (20g), ogórek kiszony(20g), 
szczypiorek(5g), herbata z 
cytryną(200ml)herbata z 

cytryną(200ml)Owsianka bananowa z 
karobem(gluten, mleko)( 200ml), bułeczki 
śniadaniowe(gluten pszenny) (50g),  masło 

(mleko) (5g), paprykarz rybny (mleko, 
ryba) (20g), ogórek kiszony(20g), 

szczypiorek(5g), herbata z 
cytryną(200ml)herbata z cytryną(200ml)

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

ziemniakami(gluten, seler) (250 ml)

Chlebek kukurydziany z masłem orzechowym 
posypany prażonym 

słonecznikiem(orzechy)Chlebek kukurydziany z 
masłem orzechowym posypany prażonym 

słonecznikiem(orzechy)

Makaron z serem (mąka pszenna, jaja, mleko)
( 230g), gryzak z marchewki (10g)Makaron z 

serem (mąka pszenna, jaja, mleko)( 230g), gryzak 
z marchewki (10g)

Chleb orkiszowy z masłem(mleko)( 50g), 
biały serek(20g) (mleko) ze 

szczypiorkiem(5g), rzodkiewka(10g), 
herbata z syropem z agawy(200ml)    Chleb 

orkiszowy z masłem(mleko)( 50g), biały 
serek(20g) (mleko) ze szczypiorkiem(5g), 

rzodkiewka(10g), herbata z syropem z 
agawy(200ml)    

Zupa Neapolitańska (gluten, mleko, seler)(250 
ml)Zupa Neapolitańska (gluten, mleko, seler)(250 

ml)
Jajko sadzone ( jaja)(60g),  ziemniaczki pieczone 

(130g), warzywa na parze(60g).Jajko sadzone 
( jaja)(60g),  ziemniaczki pieczone (130g), 

warzywa na parze(60g).

Ciasto z jabłkami (gluten pszenny i owsiany, mleko, 
jaja)- wypiek własny

                             „SmaczneGo „ Elżbieta Witczak ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław tel. 574 568 538
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