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Truskawkowy serek biały  60 g (7) 
Pieczywo pszenno-żytnie  50 g (1) 

Masło 10 g (7) 
Herbatka z hibiskusa  200 g 

Banan 100 g 

Tradycyjna zupa 
koperkowa 
zabielana z 

ziemniaczkami 250 
ml (7,9) 

Aromatyczny wegetariański 
strogonoff (tofu wędzone, papryka, 
ogórek kiszony, sos pomidorowy)  
170 g (6), kasza gryczana 100g   

Woda źródlana 200 ml 

Kremowy budyń z 
wanilią na mleku 

150 g (7) 
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 Mleczna jaglanka kokosowa  250 ml 
(7,8) 

Pieczywo pszenno-żytnie 30 g (1) 
Masło 10 g  (7) 

Pyszna pasta jajeczna 20 g (3, 10) 
Sałata 15  g 

 
Herbatka wieloowocowa 200 ml 

Jabłko 100 g/ 
1 szt. 

Barszczyk ukraiński 
Pani Alony z fasolką 

i ziemniaczkami  
250 ml (9) 

Pyszna zapiekanka makaronowa z 
soczewicą, brokułem, kalafiorem, 
marchewką i zielonym groszkiem 

pod śmietanowo- serową  pierzynką 
270 g (1,3,7) 

Woda źródlana 200 ml 

Kisiel owocowy z 
chrupkami 

kukurydzianymi 
150 g/ 5g 

1 CZERWCA, KULINARNY DZIEŃ DZIECKA   
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Delikatne paróweczki sojowe w cieście 
francuskim z dodatkiem rukoli  
60 g/  3g (1,6,7) -wyrób własny   
Domowy sos pomidorowy 20 g 

Bułeczka z masłem i dżemem 30g /5 
g/10g/ (1,7) 

Herbata owocowa  200 ml 

Shake 
bananowo -
truskawkowy 
na  maślance 

160 ml (7) 

Domowy bulion 

warzywny  z 

makaronem 250 ml 

(1,3,9) 

Zestaw prawdziwego łasucha: 
 Domowa mini pizza z ciasta 

drożdżowego z serem na 
aromatycznym sosie pomidorowym z 
dodatkiem oliwy z oliwek z brokułem 
papryką i kukurydzą- wyrób własny  

150 g (1,3,7)  
 

Woda źródlana 200 ml 

Niespodzianka: 
jabłuszka pieczone 

pod kokosową 
kruszonką – wyrób 

własny  150 g 
(1,7,8) 
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Kluseczki na mleku 250 ml (1,3,7) 
Pieczywo pszenno- żytnie 30 g (1) 

Masło 10 g  (7) 
Ser żółty 20 g (7) 

Świeży ogórek 20 g 
Rumianek  200 ml 

Pomarańcza  

100 g 

Sezonowy hit:  

aksamitny krem 

szparagowy z 

dodatkiem 

ziemniaczków i 

domowych grzanek   

200 ml (1,9) 

Gołąbki bez zawijania z ryżem 
soczewicą i włoszczyzną pod 

aromatycznym sosem - mocno 
pomidorowym 250 g/ 50 ml (1,3) 

 
Woda źródlana 200 ml 

Festiwal łakoci:  
kinder country z 
serkiem białym, 

ryżem 
preparowanym, 

posypka 
czekoladowa  – 

wyrób własny  150 
g (7) 
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Pyszna pasta rybno- jajeczna 40 g 
(3,4)   

Pieczywo pszenno- żytnie  50 g (1) 
Masło  10g (7) 
Papryka 20 g 

 Kakao z mlekiem 200 ml (7) 

Gruszka 100 
g 

Pyszna ogórkowa z 
ziemniaczkami 250 

ml (9,10) 

Naleśnikowa koperta z farszem 
serowym z dodatkiem ziemniaczków 
i cebulki (wyrób włąsny) z jogurtowo-
ziołowym  dipem 1 szt ( ok.200g) / 50 

g (1,3,7) 
Mix sałat z sosem winegret 40 g 

Woda źródlana 200 ml 

Weekendowa 
niespodzianka: 

Smothie owocowe 
na soku 

jabłkowego 160 ml  

 
Opracowano przez Dominikę Mikłas – dietetyka klinicznego 
W jadłospisie oznaczono alergeny zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 :wykaz alergenów w załączniku do jadłospisu. 
Jadłospis opracowany zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 75 % normy całodniowej dla dziecka w wieku  4- 6 lat. 
SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI 1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe.  
2. Skorupiaki i produkty pochodne; 3. Jaja i produkty pochodne; 4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem: a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;  
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne; 6. Soja i produkty pochodne, 7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) 8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), o rzechy laskowe  
(Corylus avellana),  orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa),  
pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera),  orzechy makadamia lub orzechy Queensland(Macadamia ternifolia). 9.  Seler i produkty pochodne; 10. Gorczyca i produkty pochodne; 11. Nasiona 
 sezamu i produkty pochodne; 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej  10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej  
bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców; 13. Łubin i produkty  pochodne;  14. Mięczaki i produkty pochodne. 22.11.2011 Dziennik  
Urzędowy Unii Europejskiej L 304/43 

 


