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DATA I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK  

Poniedz.
 13.01.2020

pł.kukurydziane na mleku 
cynamonowym Junior oraz 
kanapka z chleba graham z 
sałatą masłową i plastrem 
szynki wędzonej(pł.kuku- 
rydzine 10g, , mleko 
modyfik.180ml, chleb żytni 
25g, sałata 1 plaster-3g, 
szynka 1 plaster-10g
herbata 180ml z  pokrzywy-
1 torebka na 3dzieci(1,4,7)

Jabłko z marchewką i 
kleksem jogurtu 
greckiego podane z ciepłą
wodą gożdzikową(jabłko 
70g, marchew 40g, jogurt 
5g,woda 150ml, gożdziki 
2 na 15 dzieci)(7)

Barszcz ukraiński(por 5g, marchew 
30g, pietruszka 10g, burak 50g, biała
kapusta 10g, fasolka biała 10g, 
ziemniaki 10g, jog nat. 10g, 
koncentr. pom.7g, olej 5g (7,9)
ziemniaki 50g, z natką pietruszki 3g i
jajkiem 30g(0,8szt)w lekkim sosie 
chrzanowym-chrzan 1g, surówką z
pomidora 30g,roszponki 12g,maz-
zarelli 3g,w sosie vinegre-
muszt.1g,cytr.2g,olej 5g,miód 1g,  i 
ziołami prowansalskimi 2g (7,10)
woda cytrynowa 200ml, sok cytr.2g

Domowy kisiel ze śliwkami i 
gożdzikami(woda 200ml, mąka 
ziemniaczana 10g, śliwki 50g, 
gożdziki 1 sztuka na 2dzieci)

Wtorek
14.01.2020

Kanapka z chlebka 
wiejskiego, pasty rybnej z 
warzywami(chleb 25g, ryba
ugotowana 6g, pietruszka 
2g, marchew 2g, seler 2g, 
słonecznik 2g, pieprz 1g, 
sól 1g) (1)
Kawa zbożowa z mlekiem 
Junior(7)

Cząstki  banana i jabłka
położone na jogurcie 
naturalnym(7)

Zupka ogórkowa z ziemniakami z 
dodatkiem jogurtu(por 5g, marchew 
30g, pietruszka 10g, seler 5g, 
ziemniaki 40g, jogurt 25g, ogórek 
kiszony 60g, olej 5g)(9)
racuchy pszenno-kukurydziane z 
sosem jogurtowo-gruszkowym(mąka
pszenna 15g, kukurydziana 10g, 
mleko 50g, drożdże 2/3g, jajko 
0,2szt. gruszka  0,5szt. cynamon 1g, 
jogurt 3g)(1,3,7) kompot jabłkowy 
(woda 180ml, jabłko 0,5sztuki

Manna z prażonymi jabłuszkami z 
cynamonem na mleku(mleko 2% 
1/2szklanki, kasza manna 1 łyżecz- 
ka, cząstki jabłka 50g, cynamon 1g)
(1,7)

Środa
 15.01.2020

Owsianka z morel.susz. i 
orzechami z miodem i ml. 
Junior oraz kanapka z 
chleba miesz. i humusu 
warz.z papryką(morela susz
5g ,orzechy 3g, pł.owsiane 
3g,pł.kukurydz. 3g, miód 
1g,ml.Junior 180g,chleb25g
czosnek1g,,ciecierzyca 6g
marchew gotow.6g,sok z 
cytr.2g,sezam3g,olej1g,sól
0,5g, papryka 1g)(1,3,7) 
ciepła woda cytrynowa

Cząstki buraka otoczone 
w jogurcie 
naturalnym(burak 
gotowany 70g, jogurt 
25g) (7)

Zupa szpinakowa z jajkiem, 
warzywami i jogurtem(por 5g, 
marchew 30g, pietruszka 10g, seler 
5g, ziemniaki 40g, szpinak 30g, 
jogurt 25g, jajko 20g, olej 5g)(7)
filet z indyka 30g upieczony w 
ziołach 2g, ziemniaki 40g z pietr.20g 
pietr.nać 5g i surówka z czerw.kap. 
50g(ugotow.)jabłko 20g z oliwą z 
pestek win.2g i brokuł 30g gotowa-
ny z kleksem jogurtowym 10g)(7)
woda pietruszkowa180ml.(2gałązki)

Placuszki bananowe z kakao(pół 
banana, pół jajka, łyżka mąki 
ziemniaczanej i pszennej, cynamon, 
opcjonalnie proszek do pieczenia albo
drożdże) pieczone na patelni(1,3,7)

 

Czwartek
16..01.2020

Kanapka z pastą 
guacamole(chleb mieszany 
25g,avocado 6g, pomidor 
6g papryka  3g, cebula 1g, 
pieprz 1g, limonka 1g, 
czosnek 1g) (1)
kakao naturalne na mleku 
Junior(1,3,7)

Cząstki 
śliwek,marchewki i 
gruszki położone na 
kaszy jaglanej z 
cynamonem(śliwki 
60g,marchew 20g, 
gruszka 20g, kasza 
jaglana 15g, cynamon 2g)

Zupa wiejska z pestkami 
słonecznika(marchew 20g, 
pietruszka 30g, seler 20g, kalafior 
30g, słonecznik 5g, olej 5g)(9)
klops z mięsa od szynki w sosie 
musztardowym z ryżem kolorowym,
surówka sałata masłowa z 
pomidorkami koktajlowymi, olejem i
ziołami(mięso 35g,jajko 5g,bułka 
tarta 2g, cebula 3g,musztarda 2g,ryż 
20g,sałata 20g, pomidorki 20g, olej 
3g,, cytryna 2g,zioła 1g)(1,3)
woda

Koktajl bananowy  z chrupkiem 
kukurydzianym(mleko 2% 180ml, 
banan 0,5sztuki, chrupek 
kukurydziany 1szt)(7)

  Piątek
17.01.2020

Płatki kukurydziane na 
mleku Junior i kanapka z 
chleba mazowieckiego z 
pastą z jajka i sera białego z
dodatkiem natki pietruszki i
jogurtu(pł.kukurydz.10g,ml
eko Junior 180g,chmeb 
maz. 25G, jajko(0,5)szt.ser 
biały 20g, nać pietruszki 
5g)

Jabłko, granat,gruszka 
podane z wodą miętowo-
cytrynową(jabłko50g, 
granat 3g, gruszka 
50g,woda 180ml, mięta z 
herbaty expresowej(1op. 
Herbaty na 2/3dzieci
sok z cytryny 2g

Zupa pomidorowa z makaronem (por
5g, marchew 30g, pietruszka 10g, 
seler 5g, ryż 11g, koncentrat 
pomidor.7g ,makaron olej 5g, natka 
pietruszki 5g, śmietana 10g)(1,7,9)
pieczona ryba z ziemniaczkami
posypanymi koperkiem i surówką z 
kiszonej kapusty, marchewki, cebulki
i olejem(ziemniaki 80g, 
kap.kisz.35g, jabłko 15g, marchew 
10g, cebula 3g, oliwa 5g, ryba 
pieczona 30g, zioła 2g, czosn.1g)(4)
woda cytrynowa 180ml,sok z cytr 2g

Pączki drożdżowe z ciepłym kakao do
picia(ciasto 50g, mleko 2% -
1/2szklanki)(1,3,7)
woda pietruszkowa- 1/2szkl.(diety)

                       W RAZIE POTRZEBY JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE!
                                     Woda na życzenie dziecka dostępna cały dzień.


