
                                                                     DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Śliwki ok. 50g

Woda źródlana z plastrami  pomarańcza  (200 ml)
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Jabłko 1 szt.

    

            

Kompot wieloowocowy (200 ml)
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Chrupki kukurydziane 2 szt.

Zupa meksykańska z fasolą czerwoną (250 g) 

Kompot śliwkowy (200 ml)
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Pomarańcza 1/2 szt.

Woda źródlana z listkami mięty(200 ml)

P
T Banan 1 szt. Wafle ryżowe  1 szt.

Herbata wieloowocowa (200 ml), Napój malinowy(200ml)

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  07.09.2020 -11.09.2020

        ŚNIADANIE                                                         
                   20-25% energii

II ŚNIADANIE                        
      10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Pieczywo pszenne i żytnie (50g) 
z masłem (mleko) (5g), parówka z szynki 1 szt., 

ogórek kiszony(20g)

Zupa pomidorowa z makaronem(gluten pszenny, mleko, seler)
(250ml)

Jogurt naturalny z nasionami 
chia i z musem 

truskawkowym(mleko)
(150ml)

Risotto z warzywami (seler) z mleczkiem kokosowym i z 
prażonym słonecznikiem (250g)

Herbata z cytryną (200 ml), 

Serek wiejski (mleko)(20g), miód(10g), weka z 
masłem (gluten pszenny, mleko) (50g), 

Zupa krem z białych warzyw(seler) (250 ml) 

Rogalik mleczny (gluten, jaja, 
mleko)1 szt.

Makaron (gluten, mleko)z mięsem wieprzowym
z  sosem pomidorowym i z kukurydzą(40g+190g), gryzak z 

białej rzodkwi(20g)

Herbata pomarańczowa (200 ml), 

 Kaszka manna z mlekiem ( 250ml)                          
                Pieczywo pszenne i  razowe (50g), 

masło (mleko) (10g), wędlina (20g), ogórek (10g), 
sałata(5g), szczypiorek(5g), 

Gruszka 1 szt.                             
                           Pierogi ruskie z jogurtem naturalnym(mleko, gluten, jaja)

(250g) 

Herbata z cytryną (200 ml), 

Zacierka na mleku(250ml)
Pieczywo pszenne i żytnie (50g) 

z masłem (mleko) (5g), hummus z 
ciecierzycy(15g) z pomidorem koktajlowym(10g), 

prażone  orzeszki(orzechy) (5g), szczypior(5g)

Zupa ogórkowa z ziemniakami (mleko, seler)(250 ml)

Ciasto drożdżowe z 
kruszonką (gluten pszenny, 

jaja, mleko) (50g)

Pałka z kurczaka 1 szt.,
 ryż paraboliczny(130g), surówka colesław(50 g)

Herbata wiśniowa(200 ml), 

Bułeczka śniadaniowa (gluten pszenny)(50g) 
z masłem (mleko) (5g), pasta jajeczna (jaja, 

mleko)(20g) ze szczypiorkiem(5g) i z 
papryką(10g)

Zupa kalafiorowa  z ryżem (mleko, seler) (250 ml), 

Potrawka rybna z dorsza (gluten pszenny, mleko, ryba)(60g)  w 
sosie pieczarkowym (gluten pszenny)(20g) z ziemniakami 

(150g)gryzak z marchewki(20g)

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