
JADŁOSPIS 
Alergeny  i substancje powodujące alergie zostały podkreślone 

 
 

ŚNIADANIE OBIAD - ZUPA OBIAD – II DANIE PODWIECZOREK 

 
Poniedziałek 
14.06.2021 

 
 

Pieczywo z masłem, szynką bracką, 
pomidor , szczypiorek 
Chleb Graham 
Skład: mąka pszenna typ 650(50%), woda, 
mąka pszenna z pełnego przemiału typ 
2100(25%),drożdże świeże, zakwas, sól 
masło (śmietanka pasteryzowana, 
barwniki- karoten) szynka Bracka(szynka 
wieprzowa, sól, cukier, mieszanka 
przypraw, substancja 
konserwująca),pomidor 
Herbata z cytryną (herbata, cytryna, 
cukier). 
Kawa zbożowa (kawa zbożowa , cukier, 
mleko 3,2 %,) 

Zupa koperkowa 
Składniki; ćwiartka z kurczaka,  ziemniaki, 
marchewka, pietruszka,  por, seler, koper 
- jogurt naturalny (mleko, białka mleka, 
żywe kultury bakterii) 
- sól, pieprz. 
 
Chleb pszenno-żytni 
Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 
mąka żytnia typ 720(17%), drożdże 
świeże, zakwas, sól 

 
 

Gulasz z szynki wieprzowej  kasza 
jaglana z fasolką szparagową z 
masełkiem 
-  szynka wieprzowa, marchew, 
pietruszka, cebula, koper 
- śmietana 18 % (śmietanka, skrobia 
modyfikowana kukurydziana, substancje 
zagęszczające: pektyny; kultury bakterii 
mlekowych) 
- mąka pszenna 
- sól, pieprz, papryka, liść laurowy, ziele 
angielskie, kminek  
fasolka szparagowa, masło (śmietanka 
pasteryzowana, barwniki- karoten), 
bułka tarta 
kasza jaglana 
Kompot owocowy (mieszanka 
owocowa, cukier). 
 

Drożdżówka  z jabłkiem 
(jajka, mąka pszenna, drożdże 
świeże, mleko 3,2 %, cukier), 
jabłko 
 



 
 

Wtorek 
15.06.2021 

Pieczywo z masłem filetem drobiowym, 
rzodkiewka  i szczypiorek 
Chleb Graham 
Skład: mąka pszenna typ 650(50%), woda, 
mąka pszenna z pełnego przemiału typ 
2100(25%),drożdże świeże, zakwas, sól 
Filet zapiekany: mięso z kurczaka, sól 
przyprawy naturalne, cukier substancje 
konserwujące azotan sodu 
 masło (śmietanka pasteryzowana, 
barwniki- karoten) rzodkiewka, 
szczypiorek. 
Herbata owocowa (herbata owocowa, 
cukier 
Kakao naturalne (kakao naturalne, mleko 
3,2 %,) 

Kapuśniak z makaronem  
Składniki; ćwiartka z kurczaka, kapusta 
biała, marchewka, pietruszka,  por, seler,  
- jogurt naturalny (mleko, białka mleka, 
żywe kultury bakterii) 
- sól, pieprz. 
makaron(mąka makaronowa pszenna). 
 
Chleb pszenno-żytni 
Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 
mąka żytnia typ 720(17%), drożdże 
świeże, zakwas, sól 

 

Pulpeciki wieprzowe- drobiowe w 
warzywach - łopatka wieprzowa ,filet 
drobiowy marchew, pietruszka, por, 
czosnek, sól, pieprz  - masło (śmietanka 
pasteryzowana   
Ziemniaki 
Sałata masłowa – sałata,  śmietana 18% 
(śmietanka, skrobia modyfikowana, 
jajko) 
 
Kompot owocowy  (mieszanka 
owocowa, cukier 
 

Gofry z kiwi i truskawką 
( mleko 3,2 %, jajka , mąka 
pszenna, masło (śmietanka 
pasteryzowana, barwniki- 
karoten),) kiwi, truskawka 

 
  
 Środa 

16.06.2021 
 
 
 
 
 
 

Pieczywo z masłem , kiełbasa drobiowo-
wieprzowa ,ogórek i szczypiorek 
Chleb Graham 
Skład: mąka pszenna typ 650(50%), woda, 
mąka pszenna z pełnego przemiału typ 
2100(25%),drożdże świeże, zakwas, sól 
kiełbasa drobiowo-wieprzowa (mięso 
drobiowe z kurczaka 80 %, mięso 
wieprzowe 20 %, sól, pieprz biały, ocet, 
glukoza, wzmacniacze smaku: (E621, 
E635), ekstrakt drożdżowy, aromat (z 
selerem), substancja konserwująca: azotyn 
sodu), masło (śmietanka pasteryzowana, 
barwniki- karoten), ogórek, szczypiorek. 
Herbata owocowa (herbata owocowa, 
cukier). 
 
 
 

Zupa ziemniaczana 

Składniki: ziemniaki, marchew, pietruszka, 
seler, czosnek, koper- jogurt naturalny 
(mleko, białka mleka, żywe kultury 
bakterii)- masło (śmietanka 
pasteryzowana, barwniki- karoten)- mąka 
pszenna- sól, pieprz. 

Chleb pszenno-żytni  Skład: mąka 
pszenna typ 650(60%), woda, mąka żytnia 
typ 720(17%), drożdże świeże, zakwas, sól 

 

Kasza kukurydziana na mleku z 
musem jabłkowym 
i bitą śmietana 
kasza jaglana, 
 mleko 3,2 %,   
- śmietana 18% 
(śmietanka, skrobia modyfikowana) 
- cukier. 
 
Kompot owocowy  (mieszanka 
owocowa, cukier 
 

Arbuz z ciastkiem owsianym 
 
 
 
 
 



 
Czwartek 

17.06.2021 

Pieczywo z masłem, szynką bracką, 
zielona papryka, jajko, szczypiorek 
Chleb Graham 

Skład: mąka pszenna typ 650(50%), woda, 
mąka pszenna z pełnego przemiału typ 
2100(25%),drożdże świeże, zakwas, sól 

 masło (śmietanka pasteryzowana, 
barwniki- karoten)  

Szynka Bracka 

 szynka wieprzowa, sól, cukier, mieszanka 
przypraw, substancja konserwująca 

zielona papryka 
Herbata z cytryną  (herbata , cukier 
cytryna). 

Krem marchewkowy z grzankami 
Składniki: marchew, pomidory 
pietruszka, ziemniaki por, seler, czosnek 
natka pietruszki 
- jogurt naturalny (mleko, białka mleka, 
żywe kultury bakterii) 
- sól, pieprz. 
 Z grzankami 
Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 
mąka żytnia typ 720(17%), drożdże 
świeże, zakwas, sól 

Chleb pszenno-żytni 
Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 
mąka żytnia typ 720(17%), drożdże 
świeże, zakwas, sól 

Zapiekanka z makaronem kiełbasą            
i warzywami 
kiełbasa drobiowo-wieprzowa (100 g 
wyrobu gotowego wyprodukowano z 65 
g mięsa drobiowego i 53 g mięsa 
wieprzowego, sól, czosnek, pieprz biały, 
substancja konserwująca: azotyn sodu) 
marchewka 
cebula 
papryka czerwona 
brokuł 
kalafior 
szparagówka 
żółty ser (mleko pasteryzowane, sól, 
stabilizator-chlorek wapnia, substancja 
konserwująca azotan potasu, 
podpuszczka, barwnik żywe kultury 
bakterii mlekowych 
Kompot owocowy  (mieszanka 
owocowa, cukier 
 

Budyń z winogronem 
(budyń,  mleko 3,2 %,) 
 

Piątek 
18.06.2021 

Płatki kukurydziane na mleku  (płatki 
kukurydziane, mleko 3,2%, cukier). 
Drożdżówka jabłkiem i cynamonem  
Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 
mąka żytnia typ 720(17%), drożdże 
świeże, zakwas, sól, cynamon , jabłko 
Herbata owocowa (herbata owocowa, 
cukier). 
 
 

Zupa ryżowa 

Składniki: ćwiartka z kurczaka, marchew, 
pietruszka, por, seler, natka pietruszki, ryż,  
sól, pieprz. 

 

Filet z miruny w sosie jarzynowym, 
ziemniaki, surówka wiosenna. 
Składniki: filet z miruny,        marchew,  
pietruszka, olej, koper 
- masło (śmietanka pasteryzowana, 
barwniki- karoten), sól, pieprz. 
Ziemniaki 
Sałatka wiosenna 
(sałata pekińska, pomidor, ogórek). 

 
Sałatka owocowa( ananas, 
banan, brzoskwinia) 



Poniedziałek 
21.06.2021 

Pieczywo z masłem kiełbasą drobiowo-
wieprzową,  rzodkiewka 
Chleb Graham 
Skład: mąka pszenna typ 650(50%), woda, 
mąka pszenna z pełnego przemiału typ 
2100(25%),drożdże świeże, zakwas, sól 
kiełbasa drobiowo-wieprzowa (mięso 
drobiowe z kurczaka 80 %, mięso 
wieprzowe 20 %, sól, pieprz biały, ocet, 
glukoza, wzmacniacze smaku: (E621, 
E635), ekstrakt drożdżowy, aromat (z 
selerem), substancja konserwująca: azotyn 
sodu), rzodkiewka 
Herbata owocowa (herbata owocowa, 
cukier). 
Kakao naturalne (kakao naturalne, mleko 
3,2 %,) 

Zupa gulaszowa 

Składniki: ziemniaki, marchew, pietruszka, 
seler, czosnek, koper- jogurt naturalny 
(mleko, białka mleka, żywe kultury 
bakterii)- masło (śmietanka 
pasteryzowana, barwniki- karoten)- mąka 
pszenna- sól, pieprz. 

- kiełbasa drobiowo-wieprzowa (100 g 
wyrobu gotowego wyprodukowano z 65 g 
mięsa drobiowego i 53 g mięsa 
wieprzowego, sól, czosnek, pieprz biały, 
substancja konserwująca: azotyn sodu),liść 
laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz. 
Chleb pszenno-żytni 

Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 
mąka żytnia typ 720(17%), drożdże 
świeże, zakwas, sól 

Potrawka z kurczaka w sosie 
koperkowym, kasza gryczaną , 
surówka z kiszonej kapusty  
 
Składniki: mięso drobiowe, marchew, 
pietruszka, cebula, koper, masło 
(śmietanka pasteryzowana, barwniki- 
karoten), sól, drożdże), śmietana 18% 
(śmietanka, skrobia modyfikowana), 
mąka pszenna sól, pieprz. , 
kasza gryczana 
Surówka z kiszonej kapusty kapusta 
kiszona, marchewka, jabłko 
 
Kompot owocowy  (mieszanka 
owocowa, cukier 

Sorbet  malinowy z 
jogurtem naturalnym 
 ( maliny, - jogurt naturalny 
(mleko, białka mleka, żywe 
kultury bakterii) 

Wtorek 
22.06.2021 

Pieczywo z masłem, szynką bracką, 
ogórek, szczypiorek 
Chleb Graham -Skład: mąka pszenna typ 
650(50%), woda, mąka pszenna z pełnego 
przemiału typ 2100(25%),drożdże świeże, 
zakwas, sól; masło (śmietanka 
pasteryzowana, barwniki- karoten)  
Szynka Bracka: szynka wieprzowa, sól, 
cukier, mieszanka przypraw, substancja 
konserwująca; ogórek 
Herbata z cytryną (herbata, cytryna, 
cukier). 
 

Botwinka z jajkiem  

Składniki; mięso wieprzowe, sól, czosnek, 
pieprz, ,  botwinka, marchewka, 
pietruszka, koper, jogurt naturalny (mleko, 
białka mleka, żywe kultury bakterii) 

jajka 
 

Klopsiki wieprzowe w panierce 
Łopatka wieprzowa , jajko 
mąka pszenna,  
bułka tarta, 
 olej, sól, pieprz         
Ziemniaki 
Surówka z ogórka kiszonego                     
i marchewki: ogórek kiszony, 
marchewka 
 
Kompot owocowy (mieszanka 
owocowa, cukier  

Koktajl bananowy 
jogurt naturalny (mleko, 
białka mleka, żywe kultury 
bakterii), banany 
Chrupki kukurydziane 
(chrupki kukurydziane (grys 
kukurydziany (98,98%), olej 
roślinny (rzepakowy), sól 
spożywcza). 



Środa 
23.06.2021 

 Pieczywo z masłem filetem drobiowym, 
papryka czerwona  i szczypiorek 
Chleb Graham 
Skład: mąka pszenna typ 650(50%), woda, 
mąka pszenna z pełnego przemiału typ 
2100(25%),drożdże świeże, zakwas, sól 
Filet zapiekany: mięso z kurczaka, sól 
przyprawy naturalne, cukier substancje 
konserwujące azotan sodu 
 masło (śmietanka pasteryzowana, 
barwniki- karoten) papryka, szczypiorek. 
Herbata owocowa (herbata owocowa, 
cukier 
 

Zupa krem z brokułów z grzankami 
- brokuł, ziemniaki marchew, pietruszka, 
por, natka pietruszki 
- jogurt naturalny (mleko, białka mleka, 
żywe kultury bakterii), 
Z grzankami 
Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 
mąka żytnia typ 720(17%), drożdże 
świeże, zakwas, sól 

 
 
 

Racuchy z musem jabłkowo-
gruszkowym - mąka pszenna   
- mleko 3,2% 
- cukier 
- jabłka 
- gruszka 
- jajka 
- proszek do pieczenia 
 Kompot owocowy (mieszanka 
owocowa, cukier). 

 

 
Drożdżówka  z dżemem 
wieloowocowym (jajka, mąka 
pszenna, drożdże świeże, 
mleko 3,2 %, cukier), dżem 



Czwartek 
24.06. 2021 

Pieczywo z masłem, szynką bracką, 
pomidor, szczypiorek 
Chleb Graham -Skład: mąka pszenna typ 
650(50%), woda, mąka pszenna z pełnego 
przemiału typ 2100(25%),drożdże świeże, 
zakwas, sól; masło (śmietanka 
pasteryzowana, barwniki- karoten)  
Szynka Bracka: szynka wieprzowa, sól, 
cukier, mieszanka przypraw, substancja 
konserwująca; rzodkiewka 
Herbata z cytryną (herbata, cytryna, 
cukier). 
Kawa zbożowa na  mleku (kawa 
zbożowa, mleko 3,2 %, cukier). 

Zupa krupnik 

Składniki: ćwiartka z kurczaka, marchew, 
pietruszka, ziemniak, por, kasza 
jęczmienna, natka pietruszki- liść laurowy, 
ziele angielskie, sól, pieprz. 

Chleb pszenno-żytni 

Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 
mąka żytnia typ 720(17%), drożdże 
świeże, zakwas, sól 

 

 Risotto z mięsem wieprzowym 
 i warzywami - składniki: ryż, łopatka, 
wieprzowa, marchew z groszkiem, 
pietruszka; 

Mus brzoskwiniowy z bitą 
śmietaną 
(brzoskwinia, śmietana 18% 
śmietanka, skrobia 
modyfikowana) 

Piątek 
25.06.2021 

 
 
 
 
 

Pieczywo z masłem, twaróg tuńczyk, 
ogórek kiszony , szczypiorek 
Chleb Graham 
Skład: mąka pszenna typ 650(50%), woda, 
mąka pszenna z pełnego przemiału typ 
2100(25%),drożdże świeże, zakwas, sól 
masło (śmietanka pasteryzowana, 
barwniki- karoten),twaróg (mleko, kultury 
bakterii), sól, śmietana 18% (śmietanka, 
skrobia modyfikowana kukurydziana, 
substancje zagęszczające: pektyny; kultury 
bakterii mlekowych),tuńczyk w oleju 
roślinnym. Skład: tuńczyk (ryba), olej 
sojowy, sól spożywcza. 
Herbata z cytryną (herbata, cytryna, 
cukier). 
Kakao naturalne (kakao naturalne, mleko 
3,2 %,) 
 

Zupa pomidorowa 
- marchew, pietruszka, seler, por, natka 
pietruszki 
- pomidory w puszce 
(pomidory całe (60%), sok pomidorowy, 
sól, regulator kwasowości, kwas 
cytrynowy) 
- jogurt naturalny (mleko, białka mleka, 
żywe kultury bakterii) 
- masło (śmietanka pasteryzowana, 
barwniki- karoten) 
- mąka pszenna 
- sól, pieprz.  
Z Makaronem (mąka makaronowa 
pszenna). 
 

Kotlet jajeczny 
- jajka, olej 
- cebula 
- bułka pszenna 
- mąka pszenna 
- sól, pieprz. 
Ziemniaki. 
Młoda kapusta zasmażana z 
koperkiem. 
 Kapusta , koperek, masło (śmietanka 
pasteryzowana, barwniki- karoten)  
 
Kompot owocowy  (mieszanka 
owocowa, cukier 
 

Babka biszkoptowa( jajka, 
mąka pszenna, cukier),  
 z napojem ananasowym 
(jogurt naturalny mleko, 
białka mleka, żywe kultury 
bakterii, ananas) 



Zastrzega się możliwość zmian ze względu na frekwencję jadłospis ułożony dla dzieci zdrowych bez przeciwwskazań. 
Przyprawy używane do przygotowania posiłków; 

 sól o obniżonej zawartości sodu, pieprz prawdziwy, ziołowy, zioła prowansalskie,  
 tymianek, bazylia, oregano, papryka słodka, kminek, liść laurowy, 

 ziele angielskie, cynamon, goździki, przyprawy ziołowe bez dodatku soli i siarczanów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


