
                              JADŁOSPIS PRZEDSZKOLNY  13-17.12.2021

DZIEŃ         ŚNIADANIE                                                                            20-
25% energii

II ŚNIADANIE                                         10- 
15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Krupnik jęczmienny(gluten, seler)(250g)

Kotlet z kalafiora (gluten, jaja)(60g) ziemniaki z koperkiem(130g) 
mizeria z jogurtem roślinnym(60g)

Bawarka z mlekiem roślinnym(200ml) Napój wiśniowy (200ml)

Zupa ogórkowa (seler)(250g)

Gulasz wieprzowy(60g) kasza bulgur(gluten)(130g) surówka z 
białej kapusty i kukurydzy(60g)

Herbata wieloowocowa (200 ml) Woda źródlana z cząstkami owoców (200ml)

Zupa serowa wegańska z grzankami czosnkowymi (gluten, 
seler)(250g)

Schab marynowany w ziołach w sosie własnym(60g) ziemniaki z 
koperkiem (130g) surówka z buraczków (60g)

Banan 1 szt.

Herbata czarna z cytryną(200ml) Kompot wieloowocowy (200ml)

Minestronne - włoska zupa jarzynowa  (seler)(250g)

Naleśniki z serkiem roślinnym waniliowym i z dżemem polane 
jogurtem roślinnym (gluten, jaja)(250g)

Herbata zielona (200 ml) Kompot śliwkowy (200ml)

Krem z groszku zielonego z pieczonym jabłkiem i z groszkiem 
ptysiowym (gluten)(250g)

Pulpety rybne w sosie koperkowym j(jaja, ryba)(60g) ryż na 
parze(130g) marchewka juniorek(60g)

Plecionka kukurydziana 2 
szt.

Kakao z mlekiem roślinnym (200 ml) Lemoniada cytrynowa (200ml)

Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011                                                          

Wszystkie produkty mięsne i  drobiowe przygotowywane są w piecu konwekcyjnym.
Do każdej zupy dodawana jest zielenina : natka pietruszki i koperek.

Ziarna dyni i słonecznika mogą zawierać śladowe ilości orzechów i sezamu.

                             „SmaczneGo „ Elżbieta Witczak ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław tel. 574 568 538

Mandarynka 1 szt.
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Twarożek roślinny(20g) miód(10g) marmolada (10g) 
bułka wrocławska (gluten) (50g)z masłem 

roślinnym(5g)
Ciasto orzechowe z gruszką(gluten, 

jaja, orzechy)(60g)
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 Pieczywo żytnie (50g) 
z masłem roślinnym(5g) pasta jajeczna - wyrób własny( 

jaja, gorczyca)(20g) ogórek (15g) pomidor (15g) 
kiełki(5g)                                                                     

Kisiel pomarańczowy  z biszkoptem 
(gluten, jaja)(150g)
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Pieczywo  razowe i wieloziarniste(gluten)(50g) 
masło roślinne(10g) kiełbasa krakowska (20g) papryka 

(10g) rzodkiewka(5g) szczypiorek(5g)
Parówka w cieście drożdżowym - 
wyrób własny(gluten, jaja) 1 szt.
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Mleko roślinne z płatkami kukurydzianymi (200 ml)
Pieczywo pszenne i żytnie (50g) 

z masłem roślinnym (5g) ser żółty bez deka mleka(20g) 
ogórek (20g) pomidor(10g) dżem owocowy(10g)

Deser kokosowy z galaretką 
posypany gorzką czekoladą(150g)

Pomarańcza 1/2 szt. sonko 
ryżowe

                                           DIETA BEZ NABIAŁU  DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Pieczywo pszenne i żytnie (50g) polędwica 
sopocka(20g) pomidor (15g) rzodkiewka (10g)  masło 

roślinne(5g)
Jogurt roślinny z frużeliną wiśniową 

(150g)
Jabłko 1 szt.


