
JADŁOSPIS OD 15.02.2021-19.02.2021  

 

PONIEDZIAŁEK  

ŚNIADANIE:  Chleb baltonowski i orkiszowy (mąka pszenno-żytnia, kwas chlebowy, 

drożdże, soja, słonecznik, len, płatki owsiane, mąka orkiszowa) z masłem 82%, szynka 

gotowana płat(85% mięsa),pomidor, szczypiorek, herbata z miodem i cytryna.  

OBIAD:  Zupa ogórkowa na mięsie z warzywami (udka z kurczaka, por, seler, marchewka, 

ziemniaki korzeń pietruszki, liść laurowy, ogórki kiszone, sól, przyprawa kucharek (do szkół  

i przedszkoli), koperek suszony, Kaszka z musem malinowym (kasza jaglana, mleko 2%,maliny 

mrożone, cukier), winogrono, woda mineralna 

PODWIECZOREK :  Marchewka tarta z ananasem, herbatnik owsiany (mleko, mąka 

pełnoziarnista ,płatki owsiane, jaja). 

WTOREK  

ŚNIADANIE:  Płatki kukurydziane na mleku 2%,bułka alpejska (mąka pszenna i żytnia, 

otręby drożdże) z masłem 82%,powidła,marchewka do chrupania, herbata  z suszu owoców 

leśnych. 

OBIAD: Gulasz z mięsa szynki w sosie własnym (przyprawy-zioła), gotowana kasza pęczak, 

buraczki tarte (sól, sok z cytryny, cukier), jabłko, woda mineralna . 

PODWIECZOREK : Galaretka z jagodami (przetarte lub zagotowane owoce, cukier, 

żelatyna sok z cytryny).  

ŚRODA  

ŚNIADANIE: Chleb baltonowski i kiełkowy (mąka pszenna i żytnia, drożdże, kwas chlebowy, 

kiełki pszenicy),jajecznica na maśle ze szczypiorkiem (jajka, masło klarowane, sól pieprz, 

szczypiorek), kawa zbożowa z mlekiem (prażone ziarna zbóż z dod. cykorii, mleko 2%) 

OBIAD: Ser twarogowy (śmietana, kultury bakterii fermentacji mlekowej),ziemniaki  

z koperkiem, banan, woda mineralna 

PODWIECZOREK: Placek na jogurcie z wiśniami (jogurt, mąka, olej, jajka, proszek do 

pieczenia, wiśnie mrożone), winogrono, herbata z suszu owoców sadu.  

 

 



CZWARTEK  

ŚNIADANIE: Chleb słonecznikowy(mąka pszenna, mąka żytnia, kwas chlebowy, drożdże 

ziarna słonecznika) z masłem 82% ,ser żółty łowicki (mleko, bakterie kwasu mlekowego, 

podpuszczka, sól), kakao naturalne (kakao, mleko 2%) 

OBIAD: Filet gotowany z kurczaka (filet z kurczaka, seler, por marchewka, pietruszka), ryż 

paraboliczny z sosem śmietankowym (masło, śmietana, bulion warzywny, mąka),groszek  

z marchewką polane masłem, kompot z jabłek, kiwi. 

PODWIECZOREK: Koktajl bananowy na jogurcie z rodzynkami, bułka mleczna z masłem 

(mąka pszenna, jajko, drożdże, mleko, cukier).  

 

PIĄTEK  

ŚNIADANIE: Bułka grahamka (mąka pszenna graham, mąka pszenna, mąka żytnia)  

z masłem(82%), pasztet z indyka, mix warzyw (sałata, rzodkiewka, ogórek szklarniowy), 

herbata z miodem.  

Obiad: Filet z miruny panierowany (miruna, jajko, bułka tarta z dod. otrębów pszennych, 

cebulka) ziemniaki purre z koperkiem, surówka z kiszonej kapusty z warzywami, woda 

mineralna z cytryną . 

PODWIECZOREK: Kisiel truskawkowy (truskawki mrożone, cukier, mąka ziemniaczana) 

rogalik z jabłkiem, herbata koperkowa 


