
                                       JADŁOSPIS PRZEDSZKOLNY    04 - 08.04.2022

DZIEŃ     ŚNIADANIE                                                                          
20-25% energii

II ŚNIADANIE                          
10- 15 % energii

OBIAD
30-35 % energii

PODWIECZOREK
15 % energii

Zupa  koperkowa z ryżem (seler)(250ml)

Fasolka po bretońsku(120g) puree ziemniaczane (130g) 

Herbata pomarańczowa(200ml) Napój wiśniowy  (200 ml)

Zupa jarzynowa z ziemniakami (seler)(250 ml)

Szarpana wieprzowina (60g) z żółtym ryżem (130g) 
surówka z pieczonych buraczków (60g)

Herbata miętowa(200ml)    Kompot śliwkowy (200 ml)

Zupa pieczarkowa z makaronem  (pszenica, jaja, 
seler)(250 ml)

Burger rybny(gluten, jaja, ryba)(60g)  ziemniaki z 
koperkiem(130g) colesław (60g)

Herbata z cytryną(200ml) Woda źródlana z owocami  (200 ml)

Krem cebulowy z grzankami (pszenica, seler)(250ml)

Pieczeń rzymska w sosie śliwkowym (60g)  kasza 
jęczmienna (jęczmień)(130g) kalafior na parze (60g)

Herbata z syropem z agawy(200ml)    Lemoniada(200ml)

Zupa paprykowo pomidorowa z ziemniakami 
(seler)(250 ml)

Pierogi leniwe z masełkiem (pszenica, soja, jaja)(180g) 
surówka z marchewki (70g)

Paluszki ptysiowe - wypiek 
własny 2 szt. (pszenica, jaja)

Herbata z owoców leśnych (200g) Kompot jabłkowo-gruszkowy(200 ml) 
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

                                     DIETA BEZ NABIAŁU   DLA DZIECI O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM  1000 - 1400 KCAL NA DOBĘ
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Pieczywo pszenne (pszenica)(50g) z masłem 
roślinnym(5g) kiełbasa krakowska(20g) 

pomidor (20g) ogórek kiszony(10g) Wafle kukurydziane 2 szt.
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Pieczywo wieloziarniste i pszenne (pszenica, 
orkisz, żyto)(50g)  z masłem roślinnym((5g) 
ser żółty bez deka mleka(20g)  papryka (20g) 

sałata mix (10g) miód (10g)
Jabłko 1 szt.

Jogurt roślinny z 
frużeliną truskawkową 

(150g) 

Muffinka orzechowa 
(pszenica, jaja, 
orzechy)(60g)

Gruszka 1 szt.
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 Pieczywo pszenno żytnie (pszenica, 
żyto)(50g) z masłem roślinnym( 5g) twarożek 
roślinny(20g) rzodkiewka (20g) szczypiorek 

(10g)

Czekoladowy budyń 
jaglany (150g)

Pomarańcza 1/2 szt. 

Banan 1 szt.P
T

Pasta jajeczna (jaja)(20g) pomidor (20g) 
papryka (10g) masło roślinne (5g) pieczywo 

wieloziarniste i pszenne (pszenica, żyto, 
orkisz) (50g) dżem (10g)
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   Mleko roślinne z płatkami 

żytnimi(żyto)(200ml) Pieczywo razowe 
(pszenica, żyto)(50g)  masło roślinne((5g) 

wędlina wieprzowa(20g) pomidor(20g) ogórek 
(10g) szczypiorek (5g)

Kisiel(150g) jabłko 1/2 
szt.


