
                

Jadłospis tygodniowy E

DATA I ŚNIADANIE
II

ŚNIADANIE
OBIAD PODWIECZOREK

Poniedz.
28.10.
2019

pł.kukurydziane na mleku 
(mleko modyfikowane
pł.kukurydz. )(1,7)-ok.200ml
kanapki z wędliną(chleb  
żytni,pszenny,wędlina 
drobiowa,pomidor,masło,
szczypiorek)
(1,3,5,6,7,8,9,10,11)-ok.80g
herbata owocowa -ok.110ml
woda

banan-ok.1/2szt
woda

ziemniaczana(ziemniaki,marchew,
pietruszka,cebula,por,czosnek,przypr
awy)(1,)-ok.200ml
makaron świderki z serem 
twarogowym(makaron,ser twaro-
gowy,cukier)(makaron,jabłka pra- 
żone)(diety) (1,3,7)-ok.180g
kompocik truskawkowy-ok.110ml

kanapki z jajkiem gotowanym
(piecz.mieszane,pszenne, żytnie ,
jajko 1/2szt..masło,rzodkiewka- 
-ok.15g,szczypior) (1,3,6,7,11)
-ok.80g
herbata owocowa-ok.110ml 
woda

Wtorek
29.10.
2019

kaszka manna na mleku  z 
rodzynkami(mleko3/2%,
kaszka manna,rodzynki)(1,7)-
ok.200ml
kanapki z masłem i serkiem 
Almette(piecz.żytnie,pszen-
ne,ziołowy serek Almette,
masło,papryka czerwona,
szczypior)(1,3,6,7,11)-ok.80g
herbata miętowa z cytryną
-ok.110ml  
woda

gruszka-ok.1/2szt
woda

kapuśniaczek z kiszonej kapusty 
(ziemniaki,kapusta kiszona, 
marchewka,pietruszka,cebula,por,czo
snek,przyprawy)-ok.200ml
gulasz wieprzowy(mięso mielone
cebula,koncentrat pomidorowy,
czosnek,przyprawy-ok.46g
ziemniaczki pure z koper.ok.80g
fasolka szparag. z wody-ok.80g
kompocik agrestowy-ok.110ml

chrupki kukurydziane
bułeczka maślana z masłem(1,3,6,7)-
ok.40g
herbata owocowa-ok.110ml
woda

Środa
30.10.
2019

 piecz.mieszane, pszenne  i 
żytnie z masłem (1,3,6,7,11)
parówka z szynki(pieczywo 
mieszane,parówka,masło, 
ketcup,szczypior)
(1,3,5,6,7,8,9,10,11)-ok.80g 
ogórek kiszony-ok.15g
herbata miętowa-ok.110ml 
kakao-ok.110ml
woda

śliwka duża-ok.1szt
woda

barszczyk czerwony 
(ziemniaki,buraczki,marchew,
,pietruszka,cebula,śmietana,
por,por,czosnek,przyprawy)(7)
-ok.200ml
pierogi leniwe z bułką tartą i 
masełkiem(ser twaróg,ziemniaki,
mąka,jajka,bułka tarta,masło,
cukier,sól)(1,3,7,11)-ok.80g
surówka z marchewki i jabłka-
-ok.80g
kompocik wiśniowy -ok.110ml

kisielek owocowy z jabłkiem
-ok.150ml
chrupki  kukurydziane
woda
herbata owocowa-ok.110ml

Czwartek
31.10.
2019

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 krem z białych warzyw 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)(1,4)
woda

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

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


