
  Jadłospis tygodniowy (H)

DATA I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK

Poniedz.
  15

kwiecień
2019

pł.kukurydziane na mleku 
Junior  (mleko modyfiowane
płatki kukurydziane)(1,7)-
ok.200ml
kanapki z wędliną(piecz.
miesz.pszenne,żytnie,wę-
dlina drobiowa,masło,szczy
pior) (1,3,5,6,7,8,9,10,11)
-ok.80gr
pomidor-ok.15g
herbata z cytryną i miodem
-ok.110ml
woda

gruszka-ok.1/2szt
chrupki kukurydziane
kompocik-ok,110ml
sok Tymbarka-ok.100ml
woda

krupniczek (ziemniaki,marchew,
kasza jęczmienna,pietruszka,
cebula,por,czosnek,przyprawy)
-ok.200ml
makaron świderki ze szpinakiem 
(makaron świderki,szpinak mro-
żony,olej rzepakowy, czosnek,
przyprawy)(1,3)-ok.180g
kompocik śliwkowy-ok.110ml

bułeczka wrocławska z masłem  i 
jajkiem(piecz.pszenne,jajko goto-
wane 1/2szt,masło,szczypiorek)
(1,3)--ok.80g
herbata owocowa z żurawiny
-ok.110ml
jabłko-ok.1/2szt
woda

Wtorek
16 kwiecień

2019

kaszka manna na mleku  z 
rodzynkami(mleko3/2%,
kasza manna, rodzynki (1,7)
kanapki  z żółtym serem
piecz.miesz,pszenne,żytnie,
ser żółty,masło,szczypiorek)

(1,3,6,7,11)wędlina(diety)
(1,3,5,6,7,8,9,10,11)-ok.80g
papryka czerwona-ok.15g
herbata  z cytryną i melisą
-ok110ml
woda

banan-ok.1/2szt
kompocik owocowy
-ok.110ml
woda

 barszcz ukraiński(burak,marchew
ziemniaki,kapusta biała,mięso,
pietruszka,fasolka szparagowa,
por,czosnek, przyprawy, jogurt 
naturalny)-ok.200ml
schab duszony w sosie cebulo-
wym(schab b/k,cebula,olej rzepa-
kowy,czosnek przyprawy)-ok.46g
kasza kuskus na sypko-ok.30g
fasolka szparagowa z wody
-ok.80g
kompocik truskawk.-ok.110ml
woda

bułeczka wrocławska z masłem i 
dżemem truskawkowym(piecz.
pszenne,dżem truskawkowy,masło)
(1,3)-ok.80g
chrupki kukurydziane
herbata z dzikiej róży-ok.110ml
woda

Środa
17 kwiecień

2019

kasza kukurydziana na 
mleku Junior( mleko mody-
fikowane kaszka ku-
kurydziana(1,7)ok.200ml
kanapki z pasztetem(piecz.
miesz.żytnie,pszenne,pasztet 
droniowy,masło,szczypior)
(1,3,5,6,7,8,9,10)-ok.80g
 ogórek zielony-ok.15g
herbata z miodem-ok.110ml
woda

jabłko-ok.1/2szt
herbata owocowa
-ok..110ml
woda

rosół z makaronem(kurczaki,ma-
karon nitki,marchew,pietruszka,
cebula,por, przyprawy) (1,3)
-ok.200ml
kurczak w potrawce(mięso z 
kurczaka,rosół,marchew,pietrusz-
ka,cebula, jogurt naturalny,mąka,
przyprawy)(1,7)-ok200ml
marchewka z groszkiem-ok.80g
kompocik wiśniowy-ok.110ml 
woda

mus gruszkowy z kleikiem ryżowym
(gruszki,kleik ryżowy,sok owocowy-
Tymbark,siemię lniane,slonecznik)
-ok.150ml
chrupki kukurydziane
herbata żurawinowa-ok.110ml
woda

Czwartek
18 kwiecień

2019

pł. ryżowe na mleku Junior 
(mleko modyfik.,pł.ryżowe
(1,7)-ok.200ml
piecz. mieszane pszenne i 
żytnie z masłem(1,3,6,7,11)
sałatka jarzynowo-rybna  
(warzywa gotowane,ruńczyk
w sosie własnym,majonez,
przyprawy)(3,4)-ok.45g
ogórek kiszony-ok.15g
herbata  malinowaok.110ml
woda

banan-ok.1/2szt
kisielek  owocowy do 
picia-ok.110ml
woda

 zupka z zielonego groszku  
(ziemniaki,marchew,groszek 
mrożony,pietruszka,śmie-
tana,por,czosnek,przyprawy)(7)
-ok.200ml
racuszki drożdżowe z koktajlem  
truskawkowym(mąka,mleko,
truskawki,jogurt, śmietana,jajka,
cukier,drożdże,sól,cukier wanilio- 
wy)(1,3,7)-ok.80g
sok owocowy-ok.110ml
woda

kanapki z rzodkiewką i ogórkiem 
zielonym(piecz.miesz.pszenne,
żytnie,ogórek zielony,rzodkiewka,
masło,szczypiorek)(1,3,6,7,11)
-ok.80g
brzoskwinie w syropie-ok.30g
herbata miętowa-ok.110ml
woda

 Piątek
19 kwiecień

2019

pł jęczmienne na mleku  z 
daktylami(mleko3/2%,płatki
jęczmienne,daktyle suszone)
(1,7)
 piecz. miesz.pszenne i 
żytnie z masłem       
(1,3,6,7,11)
wędlina(1,3,5,6,7,8,9,10,11)
pomidor,szczypior
herbata z  cytryną i miodem

mandarynka-ok.1/2szt
woda
herbata z cytryną-
ok.110ml

zupka pomidorowa z ryżem i 
mięsem(ryż,marchew,śmietana,
pietruszka,cebula,koncentr.pomid.
por,przyprawy(1,7)-ok.200ml
kotlet mielony-rybny(mięso miel. 
mielone,bułka namoczona i tarta, 
jaja,czosnek,przypr.(1,3,4)-ok.46g
ziemniaki pure-ok.80g
sos chrzanowy
surówka z kiszonej kapusty-ok.80g
kisiel poziomkowy-ok.110ml

bułeczki drożdżowe MIX(1,3,7,11)-
-ok40g
herbata z dzikiej róży-ok.110ml
woda

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


