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Dzień 

 

Śniadanie 

 

II śniadanie 
Zupa II danie 

 

Podwieczorek 

Poniedziałek 

2 sierpnia 

Pieczywo mieszane (1) 45 g 

Margaryna 5g 

Pasta z zielonego groszku 40g 
rzodkiewka 20g 

Kawa zbożowa z mlekiem owsianym 
200g 

 

 

Banan  

 

Zupa 
pomidorowa z 

ryżem (9)200ml  

Makaron penne ze 
szpinakiem i kurczakiem w 

sosie (1) 170g 

Woda źródlana 200ml 

 

Kisiel 
morelowy150g 

Wtorek 

3 sierpnia 

Ryż na mleku owsianym 180ml 

Pieczywo mieszane (1) 30 g 

Margaryna 5g 

Szynka pieczona –wyrób własny 1 
plaster, ogórek 20g 

Herbata z lipy  200g 

 

Arbuz  
Barszcz 

czerwony z 
ziemniakami  

200ml 

Kasza gryczana 60g 

Gulasz z mięsa 
wieprzowego (9) 90g 

Marchewka z groszkiem (1) 
50g 

Frytki warzywne z 
piekarnika 100g 

(9) 

Środa 

4 sierpnia 

Kanapki z pieczywa mieszanego (1) 45g 
Margaryna 5g 

Jajecznica z cebulka i pomidorem (3) 
60g  

kakao z mlekiem owsianym 200g 

 

 

Jabłko  

 

Zupa jarzynowa 
z ziemniakami 

200ml 

Pierogi z musem jabłkowym 
120g  (1,3) dodatkiem 
śmietany roślinnej 20g 

Woda źródlana 200ml  

Lemoniada 
arbuzowa 160ml 



Czwartek 

5 sierpnia 

 

Kasza jaglana na mleku owsianym 
180ml 

Pieczywo mieszane (1) 30g  

Margaryna 5g 

Pasta z ciecierzycy 20g (9), sałata 20g 

herbata z hibiskusa 200ml 

 

 

Brzoskwinia  

 

Zupa ogórkowa 
200ml (9) 

Ryż 60g  

Leczo z cukinii papryki 
mięsem drobiowym sosem 

pomidorowym 140g 

Woda źródlana  200ml 

Budyń waniliowy 
na mleku 

owsianym 120ml  

Piątek 

6 sierpnia 

 

Pieczywo mieszane (1) 45 g 

Masło (7) 5g 

Szynka drobiowa 40g 

Papryka 20g 

kawa zbożowa z mlekiem owsianym 
200ml 

 

 

Nektaryna 
Zupa krem z 

pieczonej 
marchewki 150 

(9) 

Ziemniaki gotowane 80g 

Pulpet z mintaja 40g (1,3,4) 

Sos koperkowy 50g (1) 

Surówka z kapusty kiszonej 
50g 

Woda źródlana 200ml 

Koktajl owocowy 
banan kiwi na 

mleku 
owsianym160ml  

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 1-3 lat. 

Sporządził: dietetyk kliniczny Dominika Mikłas 

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.), orzechy 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. 
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