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Jadłospis dekadowy 
Czerwiec  IV/Lipiec I 

Jadłospis przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. 

Dzień Ś O P 

21.06 
Pon 

Chleb z masłem; pasztet 
drobiowy z ogórkiem kiszonym;  
Cząstki jabłka;  
Bawarka (1,7`,3) 

Zupa szczawiowa z jajkiem i ziemniakami;  
Buchty na parze z sosem truskawkowym; 
Ogórek gruntowy do pochrupania; 
Kompot wieloowocowy (7,9) 

Chałka z masłem i miodem; 
Kakao do picia; 
 (1,7) 

22.06 
Wt 

Bułka pokrzywowa z masłem;                                                         
pasta z serka białego                                         
z rzodkiewką  i szczypiorkiem;  
herbata (1,7)  

Zupa pomidorowa z dodatkiem świeżych 
pomidorów z zacierką; 
Warzywne trio (mini marchew, kalafior, brokuł)  
z kawałkami grillowanego kurczaka z sosem 
jogurtowo-czosnkowym 
Kompot wieloowocowy (1,7,3,9) 

Ciasto marchewkowe własnej 
roboty; 
Mleko do picia (1,3,7); 
 

23.06 
Śr 

Chleb graham z masłem; szynka  
drobiowa; ogórek zielony; Kawa 
zbożowa na mleku; (1,7) 

Zupa koperkowa z ryżem;  
Stek z kalafiora w panierce; ziemniaki; 
Fasolka szparagowa zielona;  
Woda z cytryną (1,7,9,3)  

Mini bułeczki z marmoladą; 
Mleko do picia; 
½ banana  
(1,7) 

24.06 
Czw 

Bułka z masłem; 
Serek topiony śmietankowy; 
pomidor; szczypiorek 
Herbata ziołowa (1,7,4) 

Chłodnik z ogórka zielonego; 
Bigos z młodej kapusty z kiełbasą;  
Morele;  
Napar (1,3,7,9) 

Truskawki z jogurtem 
naturalnym; 
woda z cytryną (1) 

25.06 
Pt 

Chleb 7 ziaren  z masłem; pasta              
z makreli wędzonej z jajkiem ; 
Papryka żółta do pochrupania 
Herbata ziołowa (1,7 

Zupa szpinakowa z zacierką;  
Pancakes z powidłami śliwkowymi; 
Rzodkiewka do pochrupania 
 Mleko do picia (1,7,9)                                                 

Serek danio w tubce; 
Pałeczki kukurydziane; 
jabłko 
(1,7) 

28.06 
Pon 

Bułka pszenna z masłem; 
Dżem 100% owocowy;  
Cząstki pomarańczy; 
Kawa zbożowa na mleku (1,7) 

Zupa jarzynowa z ziemniakami;  
Kluseczki śląskie z cebulką i masełkiem; 
Papryka do pochrupania; 

Woda z cytryną  (1,7,9,3) 

Koktajl mango-banan na 
jogurcie naturalnym; 
Ciastka zbożowe; 
(1,7) 

29.06 
Wt 

Chleb pszenny z masłem; Pasta 
Shreka (z zielonego groszku)                      
z jogurtem; cząstki jabłka;                                                                      
Bawarka  (1,7) 

Zupa z fasolki szparagowej; 
Zapiekanka makaronowa z szynką konserwową, 
pieczarkami, cebulką i serem żółtym w sosie 
beszamelowym; 
Kompot wieloowocowy (1,7,9) 

Sałatka owocowa 
(kiwi,jabłko,banan, 
truskawka,ananas,brzoskwinia) 
z pestkami dyni i słonecznika; 
woda z cytryną i miętą;  

30.06 
Śr 

Bułka z masłem; pasta mięsna 
z ogórkiem kiszonym; 
Kalarepa do pochrupania; 
Kakao na mleku (1,7) 

Zupa żurek z kiełbasą i ziemniakami;  
Ryż zapiekany z jabłkami, cynamonem i 
jogurtem naturalnym; Winogron; 
Kompot wieloowocowy (7,9,1) 

Wek z masłem i 
szczypiorkiem; 
bawarka; 
(1,7) 

01.07 
Czw 

Chleb z masłem; ser żółty                               
z pomidorem; szczypiorek; 
Brzoskwinia;                                                                                  
Kawa zbożowa na mleku (1,7) 

Zupa rosół z makaronem i natką zielonej 
pietruszki; Klopsiki z mięsa drobiowo-
wieprzowego w sosie pomidorowym; Ryż biały; 
Cząstki marchewki; 
Woda z cytryną  (1,7,9) 

Arbuz; 
Ciasteczka BeBe; 
(1) 
 
 

02.07 
pt 

Zupa mleczna z płatkami 
owsianymi; Rogal z masłem i 
miodem; jabłko    
Herbata z cytryną (1,7) 

Zupa kalafiorowa z jarzynami;                                                   
Paluszki rybne Frosta zapiekane w piekarniku; 
ziemniaki; surówka z tartej marchewki, jabłka                                   
i pomarańczy;  Kompot owocowy (1,7,9) 

Jogurt pitny; 
Wafle sunny corn; 
Banan; 
(1,7) 

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

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, 

tymianek, zioła prowansalskie, papryka słodka, lubczyk. Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: 
glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy. 

 

 Wykonał                  Sprawdził          Zatwierdził 
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