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Jadłospis dekadowy 

Październik III/Listopad I 

Możliwe dopuszczalne minimalne zmiany w jadłospisie, z przyczyn niezależnych od placówki; 

Produkty użyte do przygotowania posiłków mogą zawierać alergeny oznaczone zg. z Rozporządzeniem UE Nr 1169/2011; 
Jadłospis sporządzony zgodnie z Rozporz. Ministra Zdrowia z 26.07.2016; 

Pomiędzy posiłkami- na życzenie dzieci – podawana jest woda mineralna. 
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Dzień Ś O P 

26.10 
Pon 

Chleb graham z masłem; pasta 
jajeczna ze szczypiorkiem;                 
ogórek zielony; 
Kawa zbożowa na mleku (1,3,7) 

Zupa pomidorowa z zacierką; 
Makaron świderki z białym serem, masłem i miodem; 
Marchewka do pochrupania; 
Kompot wieloowocowy (1,7,9) 

Koktajl bananowy; 
Wafle zbożowo – ryżowe 
Sunny Corn (1,7) 

27.10 
Wt 

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi; Bułka pszenna               
z masłem i szczypiorkiem; 
Herbata ziołowa (1,7) 

Zupa ogórkowa z ryżem; 
Ziemniaki; wątróbka drobiowa duszona; 
Surówka z kiszonej kapusty z cebulką, jabłkiem                              
z dodatkiem oleju słonecznikowego; 
Kompot wieloowocowy (1,7,9,) 

Cząstki gruszki; 
Serek homogenizowany Danio 
(7) 
 

28.10 
Śr 

Chleb żytni z masłem;                          
szynka drobiowa;                          
rzodkiewka do pochrupania; 
Kakao naturalne na mleku (1,7) 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami; 
Naleśniki z bananem; 
Ogórek zielony do pochrupania; 
Mleko do picia (1,3,7,9) 

Wek z masłem; 
Jabłko; 
Mleko do picia (1,7) 
 

29.10 
Czw 

Zupa mleczna z płatkami 
owsianymi; Bułka pokrzywowa z 
masłem i serem żółtym; 
Papryka czerwona do pochrupania 
Herbata z cytryną (1,7) 

Zupa grysikowa z jarzynami; 
Ziemniaki; pieczeń rzymska;  
Surówka z białej rzodkiewki i marchewki z jogurtem; 
Kompot wieloowocowy (1,3,9) 

Jogurt Jogobella (bez cukru); 
Pałeczki kukurydziane; 

½ banana; 

(1,7,) 

30.10 
Pt 

Bułka pszenna z masłem; dżem 
100% owocowy;  
ogórek zielony do pochrupania 
Mleko do picia (1,7) 
 

Rosół z makaronem nitki i natką pietruszki; 
Ryba zapiekana w piekarniku z ziołami;  
Ziemniaki z koperkiem;  
Surówka z kapusty kiszonej, jabłka i marchewki                           
z dodatkiem oleju; 
Herbata ziołowa (7,9,4) 

Actimel;  
Cząstki pomarańczy  (7) 
 

02.11 
Pon 

Chleb pszenny z masłem;                 

serem żółtym, pomidorem                              

i szczypiorkiem;                                        

Herbata  (1,7) 

Krem z cukinii z grzankami; 
Racuchy drożdżowe z powidłami;  
Rzodkiewka do pochrupania; papryka  
Mleko do picia (1,3,7) 

Banan;  
Wafle ryżowe; 
Szklanka mleka (1,7) 
 

03.11 
Wt 

Chleb mieszany z masłem, szynka 
drobiowa, rzodkiewka;   
Bawarka (1,7) 

Krem z brokuł z groszkiem ptysiowym;  
Ziemniaki; kotleciki drobiowe;                                                
mizeria z jogurtem naturalnym; 
Kompot wieloowocowy (1,3,7) 

Chałka maślana; 
Winogron; 
Mleko do picia; 
(1,7) 
 

04.11 
Śr 

Chleb 7 ziaren z masłem; 
Pasta mięsna; ogórek kiszony;  
Herbata ziołowa (1,7) 

Zupa jarzynowa z ziemniakami; 
Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem; 
Ogórek zielony do pochrupania; 
Mleko do picia (1,7) 

Maślanka owocowa; 
Gruszka; (7) 

05.11 
Czw 

Zupa mleczna z kaszą manną i 
plasterkami banana;                               
Bułka z masłem i pomidorem; 
Herbata owocowa (1,3,7) 

Zupa krupnik z kaszy jęczmiennej z ziemniakami; 
Kolorowe leczo z mięsem wieprzowym z papryką 
czerwoną, cukinią i makaronem penne; 
Ogórek zielony; 
Kompot owocowy (1,9) 

Jogurt naturalny z miodem; 

kiwi; (7)  

06.11 
Pt 

Bułka dyniowa z masłem;                           
serkiem białym; rzodkiewką, 
ogórkiem zielonym, pomidorem                           
i szczypiorkiem; 
Kawa zbożowa na mleku (1,7) 

Krem z kukurydzy i marchewki z grzankami; 
Ryba zapiekana w piekarniku z ziołami; kasza jęczmienna 
Surówka z kapusty kiszonej; 
Kompot wieloowocowy (1,3,4,9) 

Actimel; 
Pałeczki kukurydziane 
(1,7) 


