Jadłospis dekadowy obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku od 01.10.2017r
Poniedziałek

Wtorek

środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek

Wtorek

środa

Czwartek

Piątek

Barszcz czerwony
Pieczeń rzymska
Ziemniaki z koperkiem
Surówka z kiszonej kapusty
Kompot, jogurt
Rosół
Leczo z cukinią i kiełbasa, ryż jaśminowy, natka pietruszki
Ogórek kiszony
Kompot, jabłko
Zupa z ciecierzycy, chleb mieszany
Pierogi leniwe ze śmietaną i owocami
Kompot, banan
Zupa ogórkowa, chleb mieszany
Bouef strogonow, ziemniaki, natka pietruszki
Surówka wielowarzywna
Kompot, bułka
Zupa krupnik, chleb mieszany
Dorsz w panierce, sos tzatziki
Ziemniaki
Surówka z marchwi, jabłka i pora
Kompot, gruszka
Zupa z jarmużu, chleb mieszany
Gulasz węgierski, chleb mieszany
Surówka z kapusty pekińskiej, marchwi i pora
Kompot, jabłko
Zupa owocowa
Kotlet schabowy
Ziemniaki ze szczypiorkiem
Surówka z buraczków
Jogurt
Barszcz biały, chleb mieszany
Pulpety w sosie pomidorowym
Kasza jęczmienna, koperek
Surówka meksykańska
Kompot, banan
Zupa grochowa, chleb mieszany
Potrawka z indyka z cukinią
Ryż , koperek
Surówka z czerwonej kapusty
Kompot, pomarańcza
Kapuśniak z kiszonej kapusty, chleb mieszany
Ryba w sosie greckim, ziemniaki
Bukiet królewski
Kompot, bułka

ALERGENY:
gluten, jaja, mleko
miód, seler

ALERGENY:
gluten, miód, seler

ALERGENY:
gluten, jaja, miód
seler, mleko
ALERGENY:
gluten, miód, seler
mleko
ALERGENY:
gluten, ryba, jaja
miód, seler, sezam
mleko
ALERGENY:
gluten, miód, seler
mleko
ALERGENY:
gluten, jaja, mleko
mleko

ALERGENY:
gluten, jaja, miód
mleko, seler

ALERGENY:
gluten, mleko, miód
seler

ALERGENY:
gluten, ryba, miód,
seler
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lp

dzień
tygodnia

PONIEDZIAŁEK

1

WTOREK

2

ŚRODA

3

CZWARTEK

4

Obiad

podwieczorek

Alergeny

Chleb, masło,
wędlina, ogórek
świeży, sałata, kawa
zbożowa na mleku

Barszcz czerwony , Pieczeń
rzymska, ziemniaki z
koperkiem, surówka z
kiszonej kapusty, kompot,
jogurt

Płatki musli na mleku,
mandarynka

gluten, jaja,
mleko, miód,
seler

Chleb, masło, pasta z
makreli z
twarożkiem, papryka,
kakao

Rosół, leczo z cukiniąi
kiełbasą, ryż jaśminowy,
natka pietruszki, ogórek
kiszony, kompot, jabłko

Kasza manna na
mleku, bakalie

gluten, miód,
seler, ryba,
mleko

Zupa mleczna z
makaronem, chleb,
masło, wędlina,
pomidor

Zupa z ciecierzycy, chleb
mieszany, pierogi leniwe
ze śmietana i owocami,
kompot, banan

Bułka drożdżowa,
kakao, chrupki
kukurydziane

gluten, jaja,
miód, seler,
mleko

Chleb, masło,
jajecznica ze
szczypiorkiem,
bawarka

Zupa ogórkowa, chleb
mieszany, bouef
strogonow, ziemniaki,
natka pietruszki, surówka
wielowarzywna, kompot,
bułka

Zacierka na mleku,
marchewka

gluten, miód,
seler, mleko,
jaja

Chleb, masło, ser
żółty, sałata, herbata
z cytryną

Bułka grahamka,
twarożek z miodem,
kawa zbożowa na
mleku

gluten, ryba,
jaja, miód,
seler, sezam,
mleko

Budyń, wafle ryżowe

gluten, miód,
seler, mleko

Chleb, pasta z
makreli, ogórek
świeży, sałata,
bawarka

Zupa krupnik, chleb
mieszany, dorsz w
panierce, sos tatziki,
ziemniaki, surówka z
marchwi, jabłka i pora,
kompot, gruszka
Zupa z jarmużu, chleb
mieszany, gulasz
węgierski, chleb, surówka
z kapusty pekińskiej,
marchwi i pora, kompot,
jabłko
Zupa owocowa, kotlet
schabowy, ziemniaki ze
szczypiorkiem, surówka z
buraczków, jogurt

Zupa mleczna z
makaronem,
mandarynka

gluten, jaja,
mleko, ryba,
miód

Chleb, masło,
twarożek ze
śmietana,
rzodkiewka,
szczypiorek, herbata
owocowa

Barszcz biały, chleb
mieszany, pulpety w sosie
pomidorowym, kasza
jęczmienna, koperek,
surówka meksykańska,
kompot, banan

Płatki owsiane na
mleku, orzechy

gluten, jaja,
miód, mleko,
orzechy, seler

PIĄTEK

5

śniadanie

PONIEDZIAŁEK

6

WTOREK

7

ŚRODA

8

Płatki corn flakes na
mleku, chleb, masło,
wedlina, pomidor,
sałata

CZWARTEK

9

PIĄTEK

10

Zacierka na mleku,
chleb, masło,
wędlina, ogórek
świeży, sałata

Chleb, masło, jajko
gotowane,
szczypiorek, ogórek
kiszony, kawa
zbożowa na mleku

Zupa grochowa, chleb
mieszany, potrawka z
indyka z cukinią, ryż ,
koperek, surówka z
kapusty czerwonej,
kompot, pomarańcza
Kapuśniak z kiszonej
kapusty, chleb mieszany,
ryba w sosie greckim,
ziemniaki, bukiet
królewski, kompot, bułka

Jogurt naturalny z
musli

gluten, mleko,
miód, seler

Kasza manna na
mleku, jabłko

gluten, ryba,
miód, jaja,
mleko, seler

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:
Pieprz, czubrica, kminek, kurkuma, liść laurowy, lubczyk, papryka, przyprawa do mięsa i przyprawa
uniwersalna bez glutaminianu sodu, ziele angielskie, bazylia, majeranek.

