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ŚNIADANIE OBIAD - ZUPA OBIAD – II DANIE PODWIECZOREK 

 

Poniedziałek 

17.01.2022 

 

 

Pieczywo z masłem szynka krucha, 

ogórek i szczypiorek 
Chleb Graham 
Skład: mąka pszenna typ 650(50%), woda, 

mąka pszenna z pełnego przemiału typ 

2100(25%),drożdże świeże, zakwas, sól 

Szynka krucha: szynka wieprzowa 99,6% 

sól, glukoza, substancja zagęszczająca 

karagen, białko wieprzowe, regulatory 

kwasowości, wzmacniacze smak 

ogórek 

- szczypiorek. 
Herbata owocowa (herbata owocowa, 

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 

 

Makaron z mięsem 

z sosem pomidorowym  

Składniki :łopatka wieprzowa, 

makaron (mąka makaronowa pszenna)  

Sos pomidorowy: pomidory w puszce 

(pomidory całe (60%), sok 

pomidorowy, sól, regulator 

kwasowości, kwas cytrynowy), 

marchewka, pietruszka, cebula, 

czosnek, olej 

Kompot owocowy (mieszanka 

owocowa, cukier 

 

Sałatka owocowa( winogron, 

banan, mandarynka) 



 

 

Wtorek 

18.01.2022 

Pieczywo z masłem, indyk z pasieki, 

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) 

Indyk z pasieki: mięso z indyka 80%, woda 

sól, syrop klonowy, cukier, przyprawy 

naturalne, substancja zagęszczająca: 

karagen, substancja konserwująca, azotyn 

sodu; pomidor 

Herbata z cytryną (herbata, cytryna, 

cukier). 

Kakao naturalne (kakao naturalne) 

Rosół z lanymi kluskami (zacierka) 

- ćwiartka z kurczaka, marchew, 

pietruszka, por, seler, natka pietruszki 

-Lane kluski : jajka, mąka pszenna 

 

Potrawka z kurczaka 

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 

 

Kompot owocowy (mieszanka 

owocowa, cukier 

 

Budyń z ananasem 

budyń, mleko 3,2 %,, ananas 
 

 

  

 Środa 

19.01.2022 

 

 

 

 

 

 

Pieczywo z masłem , kiełbasa drobiowo-

wieprzowa ,rzodkiewka 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), rzodkiewka, 

szczypiorek. 

Herbata owocowa (herbata owocowa, 

cukier). 
 

 
 

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 

fasolka szparagowa, masło 

(śmietanka pasteryzowana, barwniki- 

karoten), bułka pszenna 

 (mieszanka owocowa, cukier). 

Kompot owocowy  (mieszanka 

owocowa, cukier;; 

 

Owocowy talerz: kiwi, 

mandarynka, brzoskwinia 

 

 

 



 

Czwartek 

20.01.2022 

Pieczywo z masłem szynka krucha, 

papryka żółta i szczypiorek 
Chleb Graham 
Skład: mąka pszenna typ 650(50%), woda, 

mąka pszenna z pełnego przemiału typ 

2100(25%),drożdże świeże, zakwas, sól 

Szynka krucha: szynka wieprzowa 99,6% 

sól, glukoza, substancja zagęszczająca 

karagen, białko wieprzowe, regulatory 

kwasowości, wzmacniacze smak 

papryka żółta 

- szczypiorek. 
Herbata owocowa (herbata owocowa, 

cukier). 

 

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 

 

Schab  pieczony w sosie własnym z 

warzywami ,  

Skład: mięso wieprzowe, pietruszka, 

marchewka, por, seler, papryka, 

śmietana 18% (śmietanka, skrobia 

modyfikowana), mąka pszenna sól, 

pieprz. 

Ryż 

Surówka z kapusty pekińskiej  

marchwi i pomidora 
- kapusta pekińska,  marchew, jabłko 
- oliwa z oliwek 
- sól, pieprz. 

Kompot owocowy (mieszanka 

owocowa, cukier). 

 

Deser jabłkowy z ciastkiem 

owsianym 

jabłko 

mąka pszenna 

jajka 

masło (śmietanka 

pasteryzowana, barwniki- 

karoten) 

płatki owsiane 

proszek do pieczenia 

cukier 

Piątek 

21.01.2022 

Jajecznica: jajka, masło (śmietanka 

pasteryzowana, barwniki- karoten), 

Chleb pszenno-żytni 

Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 

mąka żytnia typ 720(17%), drożdże świeże, 

zakwas, sól 

pomidor 

Herbata z cytryną (herbata, cytryna, 

cukier). 

 

Rosół z makaronem 

- ćwiartka z kurczaka, marchew, 

pietruszka, por, seler, natka pietruszki 

- makaron nitka (mąka makaronowa 

pszenna), 

- sól, pieprz. 

 

Grillowany filet z tilapii  z 

ziemniakami, 

- filet z tilapii, koper, masło (śmietanka 

pasteryzowana, barwniki- karoten) 

 sól, pieprz. 

Ziemniaki 

Gotowana marchewka z zielonym 

groszkiem- marchew, zielony groszek                    

masło (śmietanka pasteryzowana, 

barwniki-karoten), sól, pieprz 

 

Kompot owocowy (mieszanka 

owocowa, cukier 

 

Koktajl truskawkowy 

jogurt naturalny (mleko, 

białka mleka, żywe kultury 

bakterii), truskawki 

Chrupki 

kukurydziane(chrupki 

kukurydziane (grys 

kukurydziany (98,98%), olej 

roślinny (rzepakowy), sól 

spożywcza). 

 



Poniedziałek 

24.01.2022 

Pieczywo z masłem, szynką bracką, 

rzodkiewka, 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 

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, sólChleb pszenno-żytni 

Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 

mąka żytnia typ 720(17%), drożdże 

świeże, zakwas, sól 

 

 Bitki wieprzowe ,ziemniaki , sałata z 

białej kapusty 

- wieprzowina, marchew , papryka, por 

pietruszka, masło (śmietanka 

pasteryzowna, barwniki- karoten), 

jogurt naturalny (mleko, białka mleka, 

żywe kultury bakterii) 

Kasza jaglana 

Sałatka z białej kapusty: biała 

kapusta, marchewka cebula, pietruszka, 

jogurt naturalny (mleko, białka mleka, 

żywe kultury bakterii) 
- sól, pieprz. 
Kompot owocowy (mieszanka 

owocowa, cukier  
 

 

 
 

Kisiel z mandarynką 

Wtorek 

25.02.2022 

Parówki z szynki: mięso wieprzowe z 

szynki 90%, woda, sól, błonnik roślinny, 

skrobia modyfikowana  kukurydziana, 

aromaty przyprawy, sałata  masłowa, 

pomidor,  ser żółty, (mleko pasteryzowane, 

sól, stabilizator-chlorek wapnia, substancja 

konserwująca azotan potasu, podpuszczka, 

barwnik żywe kultury bakterii mlekowych 

Chleb pszenno-żytni 

Skład: mąka pszenna typ 650(60%), woda, 

mąka żytnia typ 720(17%), drożdże świeże, 

zakwas, sól 

Herbata owocowa (herbata owocowa, 

cukier 

Zupa kalafiorowa z makaronem 
- kalafior, marchew, pietruszka, por, seler, 

koper,  

makaron  (mąka makaronowa pszenna), 

- jogurt naturalny (mleko, białka mleka, 

żywe kultury bakterii) - mąka pszenna 
- masło (śmietanka pasteryzowana, 

barwniki- karoten) 
- sól, pieprz 

 

Chleb pszenno-żytni  Skład: mąka 

pszenna typ 650(60%), woda, mąka żytnia 

typ 720(17%), drożdże świeże, zakwas, sól 

 

 

 

Kotleciki z kurczaka w panierce 

filet  z kurczaka, jajko 

mąka pszenna,  

bułka tarta, 

 olej, sól, pieprz         

Ziemniaki 

Surówka z ogórka kiszonego i 

marchewki: ogórek kiszony, 

marchewka, jabłko, olej 

 

Kompot owocowy (mieszanka 

owocowa, cukier  

 

Sorbet  malinowy z 

jogurtem naturalnym 

 ( maliny, - jogurt naturalny 

(mleko, białka mleka, żywe 

kultury bakterii 



Środa 

26.01.2022 

Pieczywo z masłem kiełbasą drobiowo-

wieprzową, żółta papryka 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), papryka, szczypiorek. 

Kawa zbożowa na  mleku (kawa zbożowa, 

mleko 3,2 %, cukier). 

Herbata z cytryną (herbata ,cytryna , 

cukier). 

 

Zupa z soczewicy 

Składniki: czerwona soczewica, marchew, 

pietruszka, ziemniaki, por, czosnek, koper, 

seler, ziemniaki, przecier pomidorowy 

- 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 

 

Pierogi leniwe 

Składniki: mąka pszenna, ziemniaki 

jajko, twaróg (mleko, kultury bakterii), 

Surówka z   

marchwi  i jabłka z jogurtem 

naturalnym 
- marchewka, jabłko 
- sól, pieprz. 

- jogurt naturalny (mleko, białka 

mleka, żywe kultury bakterii), 

 

Kompot owocowy  (mieszanka 

owocowa, cukier 

 

Mini pizza: szynka krucha, 

żółty ser (mleko 

pasteryzowane, sól, 

stabilizator-chlorek wapnia, 

substancja konserwująca 

azotan potasu, podpuszczka, 

barwnik żywe kultury, ogórek 

kiszony , pomidor, kukurydza, 

papryka żółta, drożdże, mleko, 

kukurydza  konserwowa 

Czwartek 

27.01. 2022 

Pieczywo z masłem szynka krucha, 

pomidor  i szczypiorek 
Chleb Graham 
Skład: mąka pszenna typ 650(50%), woda, 

mąka pszenna z pełnego przemiału typ 

2100(25%),drożdże świeże, zakwas, sól 

Szynka krucha: szynka wieprzowa 99,6% 

sól, glukoza, substancja zagęszczająca 

karagen białko wieprzowe, regulatory 

kwasowości, wzmacniacze smak 

pomidor 

- szczypiorek. 
Herbata owocowa (herbata owocowa, 

cukier). 

 

Kapuśniak z makaronem 

Składniki; ćwiartka z kurczaka,  kapusta 

biała, marchewka, pietruszka, por, seler, 
- jogurt naturalny (mleko, białka mleka, 

żywe kultury bakterii) 
- sól, pieprz. 
- makaron nitka (mąka makaronowa 

pszenna), 

- sól, pieprz. 

 

Pieczeń rzymska , pieczone 

ziemniaki ,buraczki na ciepło                   

 

 

Składniki: łopatka wieprzowa, cebula, 

jajko, bułka tarta, kasza manna 

Ziemniaki 

Buraczki na ciepło                   

- masło(śmietanka pasteryzowana, 

barwniki- karoten) 
- buraczki 

 

Kompot owocowy (mieszanka 

owocowa, cukier 

 

Chlebek bananowy 

mąka pszenna 

drożdże świeże, 

mleko, 

jajka 

banan 

cukier 



Piątek 

28.01.2022 

 

 

 

 

 

Drożdżówka z jabłkiem 

mąka pszenna 

drożdże świeże, 

mleko, 

jajka 

jabłko 

cukier 

Płatki kukurydziane na mleku  (płatki 

kukurydziane, mleko 3,2%, cukier). 

 

Herbata z cytryną (herbata, cytryna, 

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 

 

Filet z miruny w sosie jarzynowym, 

ziemniaki, surówka wiosenna. 

Składniki: filet z miruny,        

marchew,  pietruszka, olej, koper 

- masło (śmietanka pasteryzowana, 

barwniki- karoten), sól, pieprz. 

Kasza kuskus 

Sałatka wiosenna 

(sałata pekińska, pomidor, ogórek). 

Galaretka z brzoskwinią 

 
 
 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


