
 

 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA 

SP-2   

  27.03.2023 r. – 31.03.2023 r. 
Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 

27.03.2023 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SELER, SOJA, 

JAJA, MLEKO, 

MIÓD,  KAKAO 

herbata z cytryną 

i miodem, 

kawa zbożowa,  

pieczywo śniadaniowe, 

masło, pasztet 

śmietankowy, ogórek 

kiszony/ 

dżem, miód 

zupa z zielonych warzyw  

z koperkiem, 

kluski śląskie w sosie 

pieczeniowym,  

sałatka z buraków, 

kompot owocowy 

obwarzanek 

z konfiturą, 

jogurt pitny 

brzoskwiniowy 

Wtorek 

28.03.2023 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA, JAJA, 

MLEKO, MIÓD, 

KAKAO, 

ORZECHY 

herbata  z cytryną 

i miodem,  

płatki grahamki na 

mleku, bułka pszenna, 

pasta twarogowa  

z papryką  

i oliwkami/ dżem, 

miód 

zupa pomidorowa  

z makaronem, 

gulasz z indyka, kasza, 

surówka z czerwonej 

kapusty i jabłka, kompot 

 

kisiel,  

przekąska owocowa, 

wafle kukurydziane/ 

biszkopty 

 

 

Środa 

29.03.2023 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA,  

SELER, SOJA, 

JAJA, KAKO, 

MLEKO, MIÓD 

herbata  z cytryną 

i miodem,  

kakao, 

pieczywo maślane, 

masło, wędlina 

drobiowa,  

sałatka z pomidorów/  

dżem, miód 

krupnik ryżowy z natką 

pietruszki, 

knedle z truskawkami  

z musem jogurtowym, 

kompot owocowy 

bułka razowa 

z serkiem 

śmietankowym  

i szczypiorkiem, 

sok wiśniowy 

 

 

Czwartek 

30.03.2023 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA, JAJA, 

MLEKO, MIÓD,  

KAKAO, 

ORZECHY 

herbata  z cytryną 

i miodem,  

owsianka na mleku, 

pieczywo śniadaniowe, 

masło, ser żółty, jajko 

na twardo, papryka, 

rzodkiewka/ 

dżem, miód 

 

zupa brokułowa  

z ziemniakami,  

kurczak w sosie curry ze 

śmietaną, ryż,  

surówka z marchewki  

i ananasa, kompot 

mus owocowo-

warzywny, herbatniki 

maślane/słomka 

ptysiowa 

wieloziarnista 

 

Piątek 

31.03.023 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SELER, SOJA, 

JAJA, MLEKO, 

MIÓD, RYBY 

herbata  z cytryną 

i miodem,  

płatki kukurydziane na 

mleku, 

bułka wrocławska, 

masło, pasta  

rybna z ogórkiem 

kiszonym/ 

dżem, miód 

zupa marchewkowa  

z groszkiem ptysiowym, 

medaliony rybne, 

ziemniaki, surówka  

z kiszonej kapusty, 

kompot owocowy 

ciasto drożdżowe  

z serem, sok 

truskawkowo 

bananowy 

 

 

 

 

 
   Z powodów niezależnych jadłospis może ulec nieznacznym zmianom.  

 

 

 

 



 

 

 

Gramatura posiłków zgodnie z normami żywieniowymi dzieci od 3 do 6 lat: 

 

Śniadania : zupa mleczna 200-250 ml (mleko 3,2 % 200-250 ml, płatki 25g),  
kanapki 130 (pieczywo 50-60 g, masło 5 g oraz dodatek do kanapki: jajecznica 50 g, twarożek 70g,  

parówka 50 g, wędlina 20 g), 

mix warzyw do śniadania 30 g, dżem niskosłodzony 5 g, miód 5 g,  

herbata z cytryną i miodem 200 ml - napar z herbaty, miód 5g, cytryna 3g 

kawa zbożowa 200 ml - mleko 2 %, kawa zbożowa (5g), miód (3g), 

kakao 200 ml - mleko 2 %, kakao (5g). 

Obiad: zupa 200-250 ml: mięso mieszane (60g) - porcja rosołowa, szyja z kaczki, skrzydło z indyka, 

włoszczyzna mrożona (60g), np. ogórki kiszone tarte (20g)/przecier pomidorowy 30%, marchewka 

mini mrożona (10g), np. ziemniaki (30g)/ryż/makaron, natka pietruszki (3g), mieszanka przypraw (4g) 

Drugie danie: mięso/ryba 70 g,  

ziemniaki/kasza/makaron/ryż 60-110g,  

surówki/sałatki 60 -90 g, dania mączne 100-150 g, 

kompot owocowy 200 ml: mieszanka owocowa-mrożonki 30g, miód 5g, woda,  

herbata owocowa 200 ml: napar z herbaty, miód 5g. 

Podwieczorek: owoc/ przekąska owocowo-warzywna 120-150 g,  

budyń/kaszka/kisiel/galaretka 200 g, 

  

 

         Lista alergenów zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji 

na temat żywności. (Alergeny nie są szkodliwymi składnikami, mogą jedynie wywoływać  

nietolerancję u osób posiadających alergię na dany składnik.) 

 

     Alergeny występujące w posiłkach: 

1. Zboża zawierające gluten (pszenica, jęczmień, owies, orkisz, pszenica). 

2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 

3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 

4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 

5. Orzeszki ziemne (arachidowe, i produkty przygotowane na ich bazie). 

6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 

7. Mleko i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 

8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy 

brazylijskie, orzechy pistacjowe, orzechy makadamia oraz produkty przygotowane na ich bazie). 

9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 

10. Gorczyca i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie). 

12. Dwutlenek siarki (produkty przygotowane na ich bazie). 

13. Łubin (produkty przygotowane na ich bazie). 

14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie). 

 

       Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: 

Pieprz ziarno, pieprz cytrynowy, pieprz ziołowy, sól morska – jodowana (certyfikowana), ziele angiel-

skie, liść laurowy, czosnek granulowany, majeranek, kmin rzymski, tymianek, lubczyk, bazylia, zioła 

prowansalskie, papryka słodka mielona, curry, zioła do zup, goździki, cukier waniliowy, miód. 

       Zgodnie z informacjami od producentów w/w przyprawy mogą zawierać śladowe ilości:  

glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.    

 

 

 

 



 

 

    


