
03.07.2022 

JADŁOSPIS DEKADOWY 

Styczeń I 

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 No 1169/2011: 
Jadłospis sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. 

 
               Wykonał                  Sprawdził          Zatwierdził 
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Dzień Ś O P 
03.01 
Pon 

Chleb wieloziarnisty z 
masłem; ser żółty pomidor; 
szczypiorek; Kakao naturalne 
na mleku/Herbata (1,7) 

Zupa warzywna z ziemniakami; 
Ryż na mleku z jogurtem truskawkowym;  
Papryka czerwona do pochrupania;  
Kompot wieloowocowy (1,7,9)  

Wek z masłem i miodem; 
Cząstki jabłka; 
Bawarka (1,7) 

04.01 
Wt 

Chleb z masłem; pasta 
jajeczna; zielona cebulka;  
Ogórek zielony;  
Bawarka(1,7) 

Zupa krem dyniowo-marchewkowa                                 
z grzankami; ziemniaki; pieczeń rzymska                   
z jajkiem; surówka z ogórka kiszonego, 
marchewki i jabłka; cząstki mandarynki; 
Herbata z cytryną (1,3,7,9) 

Koktajl bananowy na 
jogurcie naturalnym;  
Wafle zbożowo-ryżowe; 
(1,7) 
 

05.01 
Śr 

Zupa mleczna z zacierką; 
Bułka pokrzywowa z masłem; 
polędwica z kurczaka;                 
ogórek kiszony; (1,3,7) 

Zupa ogórkowa z ryżem;  
Kasza jęczmienna z gulaszem drobiowym; 
surówka z kapusty białej, marchewki i jabłka                             
z jogurtem; Kompot wieloowocowy (1,3,7,9) 

Kasza manna na gęsto                   
z musem truskawkowym; 
Wafle zbożowe; (1,7) 

06.01 
Czw x x x 
07.01 
Pt 

Bułka dyniowa z masłem; 
powidła węgierkowe; 
rzodkiewka;                   
Mleko do picia  (1,7) 

Zupa pomidorowa z makaronem;                              
Jajko sadzone; ziemniaki z koperkiem; 
surówka z kapusty kiszonej, cebulki                            
i marchewki; 
Kompot wieloowocowy (1,3,9) 

Budyń waniliowy;  
Cząstki pomarańczy; 
Chleb z masłem; 
(1,7) 

10.01 
Pon 

Chleb 7 ziaren z masłem; 

pasztetem drobiowym; 

posypany tartym serem 

żółtym; ogórek kiszony;   

Kawa zbożowa na mleku (1,7)  

Zupa fasolowa z ziemniakami;  
Kasza jaglana na mleku  zapiekana z jabłkiem; 

ogórek zielony;                                                         

Kompot owocowy (1,7,9) 

Chałka z masłem; 
Maślanka owocowa; 
Mandarynka; 
(1,7) 

11.01 
Wt 

Zupa mleczna z płatkami 
owsianymi; Bułka pszenna               
z masłem; Herbata z cytryną 
(1,7) 

Zupa grysikowa z jarzynami;  
Zapiekanka warzywno-mięsna;                                         
cząstki kolorowej papryki;                                                     
Kompot wieloowocowy (1,7,9,3) 

Sałatka owocowa (kiwi, 
jabłko, banan, pomarańcz)z 
pestkami dyni; 
Woda z cytryną; 

12.01 
Śr 

Chleb wieloziarnisty                               
z masłem; twarożek ze   
szczypiorkiem;                                
Kawa inka na mleku; (1,7) 

Zupa serowo cebulowa z grzankami;                          
Kotleciki ziemniaczane z sosem jogurtowym; 
rzodkiewka do pochrupania;                                                                                       
Kompot owocowy (1,3,7,9) 

Ciasto drożdżowe                                    
z kruszonką i jabłkiem;  
Szklanka mleka; 
(1,3,7) 

13.01 
Czw 

Bułka mleczna z masłem; 
Dżem owocowy 100%;  
Cząstki papryki czerwonej; 
Mleko do picia (1,7) 

Zupa szpinakowa z zacierką;  Spaghetti 
carbonara ( szynka, ser żółty, pietruszka 
zielona); marchewka do pochrupania ; 
Herbata miętowa (1,3,7,9) 

Mleko owsiane; 
Mini bułeczki z marmoladą;  
(1,7) 

14.01 
Pt 

Chleb wieloziarnisty                                
z masłem; pasta jajeczna ze 
szczypiorkiem;  
Kawa inka na mleku; (1,3,7) 

Zupa krupnik z jarzynami;  
Ryba zapiekana w piekarniku; ziemniaki; 
kapusta kiszona;  
Kompot owocowy (1,3,4,7,9) 

Mus z przetartych owoców; 
Pałeczki kukurydziane; 
Banan; 
(1,7) 


