
Dieta podstawowa. Żłobek  Jadłospis 7-11.09.2020

Data I, II Śniadanie Obiad Podwieczorek
Pon.
7.09.20

Chleb pszenno-żytni (1 szt),
masło (5g), szynka 
wieprzowa Juranda (10g), 
pomidor (10g)
Herbata owocowa

Zupa brokułowo-kalafiorowa na wywarze 
mięsno-warzywnym, zabielana z ryżem 
(200 ml)

Makaron penne (80g), ze szpinakiem w 
sosie śmietanowym i mozzarellą  (80g) , 
mix warzyw gotowana na parze (40g) 
Kompot owocowy (200 ml)

Bułka pszenna (0,5 szt), 
masło (5g), powidło 
śliwkowe (25g), 
Herbata/woda

Alergeny Mleko, gluten, Mleko, gluten, seler, Mleko, gluten,
Wt.
8.09.20

Chleb słonecznikowy (1szt),
masło (5g), twarożek 
ogórkowy (10g), sałata 
zielona (10g)
Herbata zielona

Zupa krem z cukinii na wywarze mięsno-
warzywnym (200 ml) z grzankami (15 g)

Pulpety wieprzowo-drobiowe w sosie 
pomidorowym (50/30 g), kasza pęczak 
(70g), surówka z selera, pora i marchewki 
(60g), 
Kompot owocowy(200ml)

Kisiel owocowy (150 
ml), chrupki 
kukurydziane (15g)
Herbata/woda

Alergeny Gluten, mleko, Gluten, mleko, seler, jaja mleko, jaja, gluten
Śr.
9.09.20

Płatki kukurydziane (30g) 
na mleku świeżym (200 
ml),
Bułka pszenna (0,5szt), 
masło (5g), rzodkiewka (10 
g)
Herbata owocowa

Zupa ogórkowa na wywarze mięsno-
warzywnym, zabielana z ryżem (200 ml) 

Łazanki z kapustą i kiełbasą (150g)
Kompot owocowy (200 ml)

Galaretka owocowa 
(150 ml), biszkopty (10g)
Herbata/woda

Alergeny Gluten, mleko, kakao Gluten, mleko, seler, Gluten, jaja
Czw.
10.09.20

Chleb krakowski (1szt), 
masło (5g), szynka 
drobiowa z Bobrownik  
(10g), papryka (10g) 
Herbata owocowa

Zupa barszcz czerwony zabielany z 
jajkiem na wywarze mięsno-warzywnym 
(200ml) 

Ziemniaki z koperkiem (100g), filet 
drobiowy duszony w sosie własnym (60g),
surówka z kapusty pekińskiej, marchewki 
i jabłka (60g)
Kompot owocowy (200ml)

Koktajl wiśniowo-
truskawkowy na 
jogurcie naturalnym 
(150 ml), weka (1szt), 
masło (3g)
Herbata/woda

Alergeny Gluten, mleko, Gluten, mleko, seler, jaja Gluten, mleko
Pt.
11.09.20

Chleb pszenno-żytni (1 szt),
masło (5g), ser żółty Gouda
(25g), pomidor (10g)
Herbata zielona

Zupa pomidorowa na wywarze mięsno-
warzywnym, zabielana (200 ml) z 
makaronem muszelki (30g)

Ryba w panierce (60g), ziemniaki z 
koperkiem (100g), surówka z kiszonej 
kapusty, marchewki i jabłka (60g)
Kompot owocowy (200 ml)

Budyń waniliowy- bez 
cukru-wyrób własny  
(150 ml) z musem 
owocowym (25 g)
Herbata/woda 

Alergeny Gluten, mleko, jaja Gluten, mleko, seler, jaja, ryba Gluten, mleko,


