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Jadłospis dekadowy 

Styczeń  III 

Możliwe dopuszczalne minimalne zmiany w jadłospisie, z przyczyn niezależnych od placówki; Pomiędzy posiłkami- na 

życzenie dzieci – podawana jest woda mineralna; 

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 
 

              Wykonał                Sprawdził                Zatwierdził 

 

 

………………………………..                                             ……………………………………….                                             ………………………………… 

Dzień Ś O P 

23.01 
Pon 

Chleb kukurydziany z masłem; 
pasztet drobiowy; ogórek 
zielony; Kawa zbożowa na 
mleku (1,7) 

Zupa Żurek z ziemniakami i kiełbasą  
Kluski na parze z musem truskawkowym;  
rzodkiewka do chrupania;  
Kompot wieloowocowy (1,7,9)  

Wek z masłem i miodem; 
Mleko do picia; 
Cząstki pomarańczy  (1,7) 

24.01 
Wt 

Bułka z masłem; ser żółty               
pomidor, zielona cebulka;  
kakao naturalne na mleku 
(1,7) 

Zupa kapuśniak z kapusty kiszonej; 
ziemniaki; kotleciki mielone z mięsa wieprzowego; 
buraczki; Mandarynka; 
Woda z cytryną (1,3,7,9) 

Serek Danio;  
Cząstki gruszki;  
Kawa zbożowa; (7) 

25.01 
Śr 

Chleb 7 ziaren  z masłem;   
pasta mięsna; ogórek kiszony; 
Bawarka (1,7) 

Zupa krupnik z jarzynami; 
Kopytka z masłem i miodem;  
Ogórek zielony; 
Kompot owocowy (1,7,9) 

Koktajl bananowy na jogurcie 
naturalnym;  
Biszkopty  (1,7) 
   

26.01 
Czw 

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi ; Bułka 
pokrzywowa z masłem              
i pomidorem;                            
Herbata z cytryną (1,7) 

Zupa ogórkowa z ziemniakami;  
Kasza jęczmienna z gulaszem drobiowym;  
Papryka czerwona do pochrupania;  
Kompot owocowy (1,7,9) 

Ciastka zbożowe ; 
Bawarka; 
Jabłko (1,7)  

27.01 
Pt 

Bułka maślana z masłem                            
i dżemem 100% owocowym; 
marchewka do pochrupania;  
Mleko do picia (1,7) 

Rosół  z makaronem i zieloną pietruszką; 
Ryba z piekarnika; ziemniaki z koperkiem;                       
surówka z kapusty kiszonej, cebulki i marchewki; 
Kompot wieloowocowy (1,3,9) 

Wafle zbożowo-ryżowe    
Sunny Corn; Banan;  
Mleko owsiane  (1,7) 

30.01 
Pon 

Chleb graham z masłem; 
Twarożek z pomidorem                      
i szczypiorkiem;  
Herbata ziołowa; (1,7) 

Zupa cebulowa z grzankami;  
Racuchy drożdżowe z powidłami śliwkowymi ;  
Cukinia do pochrupania;    
Mleko do picia (1,3,7,9) 

Bułka z masłem; 
Cząstki gruszki; 
Bawarka;  
(1,7) 

31.01 
Wt 

Bułka dyniowa z masłem;  
pasta jajeczna ze 
szczypiorkiem; Kawa zbożowa 
na mleku (1,7,4) 

Zupa szpinakowa z zacierką;  
Kotleciki z piersi kurczaka; ziemniaki; 
Mizeria z jogurtem naturalnym; 
Napar ziołowy (1,7,3,9) 

Sałatka owocowa (kiwi, jabłko, 
banan, pomarańcz)                            
ze słonecznikiem; 
 Woda z cytryną  

01.02 
Śr 

Chleb wieloziarnisty z masłem 

i szczypiorkiem;                       

kiełbaski cielęce na gorąco;                          

Bawarka  (1,7) 

Zupa jarzynowa z brukselką ; 
Ryż z jabłkiem i cynamonem; 
Rzodkiewka do pochrupania; 
Kompot wieloowocowy (1,7,9)                                    

Rogal z masłem;                                                                     

Mleko do picia;                                                              

Mandarynka; (1,7) 

02.02 
czw 

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi;                          
Bułka z masłem i pomidorem; 
Herbata z cytryną (1,7) 

Krem białych warzyw z grzankami 
Zapiekanka ziemniaczana z kiełbaską, serem żółtym                          
i cebulką; Cząstki jabłek; 
Herbata miętowa z cytryną (1,9,3) 

Kisiel owocowy;                            

wafle zbożowe (1) 

03.02 
Pt 

Chleb razowy z masłem;    
pasta z makreli wędzonej                  
ze szczypiorkiem;  
Kawa zbożowa na mleku 
(1,7,4) 

Zupa pomidorowa z zacierką; 
Jajko sadzone; ziemniaki z koperkiem;  
marchewka z groszkiem na gęsto;                              
Napar ziołowy (1,7,9) 

Mus owocowy                  
Ciasteczka zbożowe Belvita;          
(1,7) 


