Jadłospis dla przedszkola na wrzesień 2019
dzień
tygodnia śniadanie
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Obiad
Barszcz czerwony, chleb
Bułka
mieszany, makaron w
wieloziarnista,
sosie warzywnomasło, wędlina,
mięsnym, sałata
ogórek świeży,
karbowana w sosie
kawa zbożowa na
winegret, kompot,
mleku
jabłko
Zupa z brukselki, chleb
mieszany, sznycel
drobiowy, ryż, surówka
Chleb, masło, jajko
z pomidora, czerwonej
gotowane, sałata,
cebuli w sosie winegret
szczypior, kisiel
z czosnkiem i natką
pietruszki kompot,
jogurt

Chleb, masło,
wędlina, sałata,
rzodkiewka, kakao

Rosół z makaronem i
natką pietruszki,
kiełbasa opiekana z
cebulą, ziemniaki,
mizeria z ogórka,
kompot, bułka

Zupa kapuśniak z młodej
kapusty z natką
pietruszki, chleb
Chleb, masło, pasta
mieszany, kotlet
z makreli ze
mielony wieprzowy w
szczypiorkiem,
panierce, sos
sałata, papryka,
pieczeniowy , kasza
bawarka
pęczak, szczypiorek,
ogórek kiszony,
kompot, banan
Zupa pomidorowa z
Chleb, masło, pasta
ryżem i koperkiem, filet
jajeczna z natką
z dorsza w panierce, sos
pietruszki i
szczypiorkowojogurtem, pomidor,
czosnkowy, ziemniaki,
kawa zbożowa na
surówka z białej
mleku
kapusty, kompot, jabłko

podwieczorek

Alergeny

Płatki kukurydziane
na mleku, wafle
ryżowe z białą
gryką, woda z
gluten,
miodem
mleko, seler,
miód

Zupa mleczna z
gwiazdeczkami,
drożdżówka, woda
z cytryną, banan
jaja, gluten,
seler, mleko,
miód
Krem z dyni z
jogurtem
naturalnym,
chrupki
kukurydziane,
nektarynka

gluten,
mleko, seler,
miód

Płatki musli na
mleku, woda z
miodem

ryba, gluten,
mleko, seler,
miód, jaja

Zupa mleczna z
makaronem
babuni, bułka
maślana

gluten,
mleko, seler,
miód, jaja,
ryba
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Zupa solferino z
groszkiem i koperkiem,
Chleb, masło, ser chleb mieszany,
żółty, kiełki z
rumsztyk z cebulą, kasza
rzodkiewki, woda z orkiszowa, sałata z
cytryną
rzodkiewką i ogórkiem
w jogurcie, kompot,
jabłko
Chleb , masło,
Zupa koperkowa, chleb
pasta z jajek i
mieszany, pulpety
wędliny, z
drobiowe w sosie
jogurtem
chrzanowym, ziemniaki,
naturalnym,
sałata lodowa z
bazylią i
pomidorem , kompot,
pomidorem,
jogurt
herbata owocowa
Zupa z ciecierzycy, chleb
Chleb, masło,
mieszany, makaron z
wędlina, sałata,
serem , śmietaną i
ogórek świeży,
truskawkami, kompot,
bawarka
banan
Zupa kalafiorowa z
natką pietruszki, chleb
mieszany, potrawka z
Chleb, masło,
indyka z dynią, ryż
wędlina, papryka ,
jaśminowy, pomidor z
herbata owocowa
bazylia i natką pietruszki
w sosie winegret,
kompot, jogurt
Bułka żytnia,
Zupa jarzynowa
twarożek ze
wiosenna, chleb
szczypiorkiem,
mieszany, ryba w sosie
jogurtem
greckim, ziemniaki,
naturalnym i
ogórek świeży z
rzodkiewką,
koperkiem, kompot,
pomidor, herbata
jabłko
owocowa

Owsianka na
mleku, pieczywo
kukurydziane
chrupkie

gluten,
mleko, seler,
miód, jaja

Kasza manna na
mleku z owocami
(borówka, malina),
woda z miodem
jaja, gluten,
seler, mleko,
miód
Krem z brokułów z
jogurtem
naturalnym, wafle
kukurydziane

gluten, seler,
mleko, miód

Zacierka na mleku,
paluch
słonecznikowy,
masło, dżem, woda
z cytryną,
mandarynka
gluten, seler,
mleko, miód

Budyń,
marchewka, woda
z miętą, andruty

gluten, seler,
mleko, miód,
ryba

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:
Pieprz naturalny, pieprz ziołowy, czubrica zielona , czubrica czerwona, liść laurowy, lubczyk,
przyprawa do mięsa bez glutaminianu sodu i przyprawa uniwersalna bez glutaminianu sodu, ziele
angielskie, papryka ostra, papryka słodka, oregano, pieprz cytrynowy, ocet jabłkowy, sól magnezowopotasowa, zioła prowansalskie, gałka muszkatołowa, imbir.

JADŁOSPIS DLA SZKOŁY NA WRZESIEŃ 2019
PONIEDZIAŁEK I DZIEŃ
Barszcz czerwony, chleb mieszany, makaron w sosie warzywno-mięsnym, sałata karbowana w sosie
winegret, kompot, jabłko
ALERGENY: gluten, mleko, seler, miód
WTOREK II DZIEŃ
Zupa z brukselki, chleb mieszany, sznycel drobiowy, ryż, surówka z pomidora, czerwonej cebuli w
sosie winegret z czosnkiem i natką pietruszki kompot, jogurt
ALERGENY: jaja, gluten, seler, mleko, miód
ŚRODA III DZIEŃ
Rosół z makaronem i natką pietruszki, kiełbasa opiekana z cebulą, ziemniaki, mizeria z ogórka,
kompot, bułka
ALERGENY: gluten, mleko, seler, miód
CZWARTEK IV DZIEŃ
Kapuśniak z młodej kapusty z natką pietruszki, chleb mieszany, kotlet mielony wieprzowy w
panierce, sos pieczeniowy, kasza pęczak, szczypiorek, ogórek kiszony, kompot, banan
ALERGENY: gluten, seler, miód, jaja
PIĄTEK V DZIEŃ
Zupa pomidorowa z ryżem i koperkiem, filet z dorsza w panierce, sos szczypiorkowo-czosnkowy,
ziemniaki, surówka z białej kapusty, kompot, jabłko
ALERGENY: mleko, seler, miód, jaja, ryba, gluten
PONIEDZIAŁEK VI DZIEŃ
Zupa solferino z groszkiem i koperkiem, chleb mieszany, rumsztyk z cebulą, kasza orkiszowa, sałata z
rzodkiewką i ogórkiem w jogurcie, kompot, jabłko
ALERGENY: gluten, mleko, seler, miód, jaja
WTOREK VII DZIEŃ
Zupa koperkowa, chleb mieszany, pulpety drobiowe w sosie chrzanowym, ziemniaki, sałata lodowa z
pomidorem , kompot, jogurt
ALERGENY: jaja, gluten, seler, mleko, miód
ŚRODA VIII DZIEŃ
Zupa z ciecierzycy, chleb mieszany, makaron z serem , śmietaną i truskawkami, kompot, banan
ALERGENY: gluten, seler, mleko, miód
CZWARTEK IX DZIEŃ
Zupa kalafiorowa z natką pietruszki, chleb mieszany, potrawka z indyka z dynią, ryż jaśminowy,
pomidor z bazylią i natką pietruszki w sosie winegret, kompot, jogurt
ALERGENY: gluten, seler, mleko, miód

PIĄTEK X DZIEŃ
Zupa jarzynowa , chleb mieszany, ryba w sosie greckim, ziemniaki, ogórek świeży z koperkiem,
kompot, jabłko
ALERGENY: gluten, seler, mleko, miód, ryba

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:
Pieprz naturalny, pieprz ziołowy, czubrica zielona , czubrica czerwona, liść laurowy, lubczyk,
przyprawa do mięsa bez glutaminianu sodu i przyprawa uniwersalna bez glutaminianu sodu, ziele
angielskie, papryka ostra, papryka słodka, oregano, pieprz cytrynowy, ocet jabłkowy, sól magnezowopotasowa, zioła prowansalskie.

