
JADŁOSPIS DLA DZIECI W ŻŁOBKU NA TYDZIEŃ 27.06 – 01.07.2022 

 
ŚNIADANIE 

OBIAD 
PODWIECZOREK 

ZUPA II DANIE 

PONIEDZIAŁEK 
Posiłek  Płatki ryżowe z mlekiem, 

kanapki z masłem, wędliną z 
indyka i świeżym ogórkiem,  
herbatka owocowa 

krem z pora i ziemniaków z grzankami 
 

nugetsy z fileta drobiowego z ziemniakami 
puree i buraczkami gotowanymi, kompot 
owocowy 
 

kisiel owocowy, 
chrupki 
kukurydziane  

Skład 
surowcowy 

Płatki ryżowe  12g, mleko 3,2 % 
180 ml, pieczywo mieszane  20g, 
wędlina z indyka  35g, masło  4g, 
ogórek świeży  20g, herbata 
owocowa 

por 20g, śmietana 12% 15g, marchew 
20g, pietruszka 6g, seler 6g, ziemniaki 
30g, pieprz, grzanki pszenne 10g 

 

 mięso drobiowe 80g, bułka czerstwa 20g, jaja 
5g, bułka tarta 7g, olej rzepakowy 10g, cebula 
10g, ziemniaki 140g, mleko, natka pietruszki, 
buraczki 12 g, cebula 10g, sól, pieprz, owoce 
mrożone 50g, cukier 5g 

 kisiel  0,4 szt., miód 
5g, woda  150 ml, 
chrupki 
kukurydziane 20g 

ALERGENY A1 – pieczywo A1 – pieczywo, A7 – śmietana, A9 – 
seler 

A 1 –bułka tarta, A 3 – jaja, A 7 – mleko 
 

 

WTOREK 
Posiłek kanapka z masłem, polędwicą 

drobiową i pomidorem 
koktajlowym, kanapka z masłem, 
pastą jajeczną i natką pietruszki 
herbatka czarna liściasta 

kapuśniak ze słodkiej kapusty z 
ziemniakami 

słoneczne naleśniki z serem i szpinakiem,  
kompot owocowy 

kaszka manna na 
mleku z musem 
owocowym 

Skład 
surowcowy 

pieczywo mieszane  40g, polędwica 
drobiowa  35g, masło  8g, jajko  0,5 
szt., jogurt naturalny 8g, natka 
pietruszki  5g, pomidorki 
koktajlowe 30g, 
herbatka czarna liściasta 

marchew  20g, pietruszka 10g ,seler 
5g, por 5g, kapusta biała 50g, 
ziemniaki 60g, olej rzepakowy 3g, 
masło 2g,   

słonecznik 10g, ser twarogowy półtłusty 60g, 
szpinak 20g, mleko 60g, jaja 10g, mąka 
pszenna 75g, cukier 8g, olej rzepakowy 8g,  
śmietana 12% tłuszczu 10g, sól, owoce 
mrożone 50g, cukier 5g 
 

kaszka manna 10g, 
mleko 3,2% 160g, 
mus owocowy 15g 

ALERGENY A1 – pieczywo, A7 - mleko A9 - seler A1 – mąka pszenna, A3 – jajka, A7 – mleko, 
śmietana, twaróg 

A7 - mleko 

ŚRODA 

Posiłek płatki owsiane na mleku 
modyfikowanym, 
kanapki z masłem, żółtym serem i 
pomidorem, herbata owocowa 

zupa jarzynowa z kaszą pęczak  
 

Pałki z kurczaka z ziemniakami i brokułem 
gotowanym, kompot owocowy 
 

jabłko 

Skład 
surowcowy 

płatki owsiane 12g, mleko 3,2% 
180g, 

fasolka szparagowa 15,5 g, brokuł 15 g, 
kalafior 15 g, śmietana 12%  15 g, 

Pałki z kurczaka 80g, ziemniaki 110 g, mleko, 
sól, natka pietruszki), brokuł 120 g, owoce 
mrożone 50 g, cukier 5g 

jabłko  100g 

 



pieczywo mieszane  20g, masło  4g, 
ser żółty 30g, pomidor  20g, 
herbata owocowa 

marchew 20 g, pietruszka 6 g, seler 6 g, 
ziemniaki 30 g, pieprz 

ALERGENY A1 – pieczywo, A7 – mleko A7 – śmietana, A9 - seler A1 – mąka, A7 – mleko  

CZWARTEK 

Posiłek kanapki z masłem, jajecznicą i 
natką pietruszki, kanapki z masłem 
i dżemem, 
mleko, herbatka czarna liściasta  

rosół z makaronem pierogi ruskie, marchewka gotowana, 
kompot owocowy 
 

budyń czekoladowy 
z musem 
owocowym 

Skład 
surowcowy 

pieczywo mieszane  20g, masło  4g, 
jajka  20g, natka pietruszki  5g, 
dżem bez cukru 20g, mleko 3,2% 
150 ml, herbatka czarna liściasta 

porcja rosołowa 20 g, marchew – 10 g, 
pietruszka korzeń 4,0 g, por 4,0 g, seler 
korzeniowy 2,0 g, makaron 20 g, natka 
pietruszki – 3 g  

ser twarogowy 40g, ziemniaki 40g, jaja 15g, 
śmietana 5g, mąka pszenna 40g, marchewka 
50 g, owoce mrożone 30g, cukier 3g 

budyń  10g, mleko 
3,2%  180 ml, owoce 
mrożone  20g, miód 
– 5g 

ALERGENY A1 – pieczywo, A3 – jajka, A7 - 
mleko 

A9 - seler A1 – mąka pszenna, A3 – jajka, A7 - mleko  A7 - mleko 

PIĄTEK 

Posiłek kluski lane na mleku 
modyfikowanym, 
kanapki z twarożkiem jogurtowo-
szczypiorkowym, kanapka z 
masłem i dżemem 
herbatka czarna liściasta 

zupa ogórkowa  
 

pieczony filet z mintaja z kaszą gryczaną i  
surówką z kiszonej kapusty i marchewki, 
kompot owocowy 
 

jogurt naturalny z 
bananem 

Skład 
surowcowy 

mleko 3,2%  180 ml, mąka pszenna  
7g, jajko  0,15 szt. 
pieczywo mieszane  20g, masło 4g, 
ser biały  30g, szczypiorek  5g, 
jogurt naturalny  8g, dżem  20g, 
ogórek świeży 20g 

pietruszka korzeń 6,0g,  por 6,0g, seler 
korzeniowy 3g, ziemniaki 55g, 
śmietana 12% tłuszczu 10g, sól, pieprz 
ogórek kiszony 20g, marchew 15g, 

Kasza gryczana – 50g,  
mintaj 80g, jajko 7g), bułka tarta 7g, olej 
rzepakowy 5g, pieprz biały, 
sól, mleko, kapusta kiszona, marchew, natka 
pietruszki, cukier, pieprz   

Jogurt naturalny  
10g, banan 50g 

ALERGENY A1 – mąka pszenna, A3 – jajka, A7 – 
mleko 

A7- śmietana, A9 – seler A1 – bułka tarta, A3 – jajko, A7 - mleko  

Dietetyk:    

 

 

 
 


