
                                                                                               DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Plecionka kukurydziana 1szt.

Woda źródlana z cząstkami owoców(200 ml)
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Winogrona 80g

Napój pomarańczowy(200 ml)
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Kisiel malinowy z jabłkiem (150g)Gruszka 1 szt.

 Kompot wieloowocowy  (200 ml)
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Banan 1 szt.

Herbata miętowa (200 ml)  Napój mango i ananas( 200ml)
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Jabłko 1 szt.

 Kompot jabłkowy  (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  12-16.10.2020

               ŚNIADANIE                                                                  
                                       20-25% energii

II ŚNIADANIE                          
               10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Kajzerka(gluten)(50g) z masłem(mleko)(5g), z miodem(5g) 
i z powidłami(15g) -wyrób własny

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

Serek z truskawkami (120g)(mleko), 
paluszki 2szt.(gluten)Potrawka wieprzowa z warzywami i z makaronem(gluten, 

jaja, mleko)(250g)

Mleko i Herbata czarna  (200 ml), 

Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi(mleko) (250g), 
pasta serowa (mleko)(20g), pomidor(20g) i szczypiorek(5g), 

 pieczywo żytnie (50g) z masłem (mleko) (5g)  

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

Panakota z musem wiśniowym(120g)(mleko)

Kotlet mielony (gluten, jaja)( 60g) w sosie 
musztardowym(gluten, gorczyca)

 z kaszą gryczaną (140g), surówka z buraczków( 60g)

Herbata leśna (200 ml), 

Pieczywo pszenno-żytnie na zakwasie (50g) z masłem 
(mleko)(5g), polędwica drobiowa-wypiek własny(20g), 

papryka(10g), rzodkiewka(10g), sałata(5g), 
szczypiorek(5g), 

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

Pierogi ruskie (gluten, mleko, jaja)(190g), marchewka z 
ananasem(60g)

Mleko kakaowe(mleko)(200 ml),

Sucharek na mleku (gluten, mleko)
 (250ml)

Chleb orkiszowy(gluten)(50g) , paprykarz(mleko, ryba) 
(20g), ogórek kiszony(8g), koperek(5g)

Rosół z makaronem (seler, gluten pszenny) (250 ml), 

Gyros drobiowy(gluten pszenny, mleko)(60g)  z  
ryżem(140g), warzywa na parze (50g)

Ciasto z owocami (gluten pszenny, jaja, 
mleko)(40g)

 Jajko sadzone(jaja)(60g), pomidor(20g), szczypiorek(5g), 
pieczywo wieloziarniste(mąka pszenna, żytnia) (50g) z 

masłem (mleko) (5g)       

Krem z pieczonych buraków z serem feta ( mleko, seler) (250 
ml), 

Bułka drożdżowa 1 szt.(gluten, mleko, 
jaja)

Paluszki rybne (gluten, jaja, ryby) (60g),  ziemniaczki 
puree(mleko)(130g), surówka z białej kapusty z ogórkiem i z 

koperkiem (60g)

Herbata z cytryną (200 ml), 
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