
Dieta podstawowa. Żłobek       Jadłospis 1-5.03.2021 

Dzień tyg. I, II Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Pon. 
1.03 

Chleb krakowski (1 szt), 
masło (3g), szynka 
drobiowa (10 g), pomidor 
(10g), 
Herbata zielona 
 
II śniadanie:  owoc 
sezonowy 

Zupa szpinakowa z ryżem  
(200 ml) 
 
Makaron (70g) z serem (30g) i 
musem truskawkowym (30g) 
 
Kompot owocowy (200 ml) 

Chleb graham (1 szt) 
masło (3g) 
ser żółty (10g) 
pomidor (10g) 
Herbata/woda 

Alergeny Mleko, gluten, Mleko, gluten, seler,  Mleko, gluten, 
Wt. 
2.03 

Chleb wiejski (1 szt), masło 
(3g), twarożek owocowy 
(25g) 
 
Herbata z cytryną 
 
II śniadanie: marchewka do 
chrupania  

Zupa krupnik (200 ml) 
 
Filet z kurczaka w chrupiącej 
panierce (60g), ziemniaki (70g), 
surówka colesław (50g) 
 
Kompot owocowy (200 ml) 

Bułka pszenna (05 szt), 
masło (3g), szynka 
drobiowa z Bobrownik 
(10g), sałata zielona 
(10g),  
 
Herbata/woda  

Alergeny Gluten, mleko,  Gluten, mleko, seler, jaja mleko, gluten 
Śr. 
3.03 

Chleb słonecznikowy (1 
szt), masło (3g), jajko na 
twardo (50 g), rzodkiewka 
(10g), 
 
Herbata owocowa 
 
II śniadanie: owoc 
sezonowy 

Zupa pomidorowa (200ml) z 
ryżem (40g) 
 
Kurczak w sosie słodko-
kwaśnym z ryżem ( 50/70g) 
 
Kompot owocowy (200 ml) 

Jogurt z jabłkiem 
(100g)  
Biszkopty (20g) 
 
Herbata/woda 

Alergeny Gluten, mleko, Gluten, mleko, seler Gluten, jaja 
Czw. 
4.03 

Mleko świeże (200ml),  
płatki zbożowo - miodowe 
(30g), 
Weka (1 szt), masło (3 g), 
dżem truskawkowy(20 g), 
Herbata owocowa 
 
II śniadanie: owoc 
sezonowy 

Rosół (200 ml) z makaronem 
(40g) 
 
Kasza gryczana (70g), gulasz 
drobiowo-warzywny (60/20g), 
surówka z kapusty pekińskiej 
(50g) 
 
Kompot owocowy (200ml) 

Bułka pszenna (0,5 
szt), masło (3g), pasta  
jajka i szczypiorku 
(20g) 
Ogórek kiszony (10g),  
Herbata/woda 

Alergeny Mleko, gluten, miód , orzechy Gluten ,mleko, seler Gluten, mleko, jaja 

Pt. 
5.03 

Chleb krakowski ( 1szt), 
masło (3g), hummus (20g), 
papryka (10g)  
Herbata zielona 
 
II śniadanie: owoc 
sezonowy 

Zupa krem z zielonych warzyw 
(200ml) z groszkiem ptysiowym 
(20g) 
 
Ryba w panierce (60g), 
ziemniaki (70g), surówka z 
marchewki i jabłka (50g) 
Kompot owocowy (200 ml) 

Sałatka owocowa ze 
słonecznikiem, (70g), 
weka (1szt), masło (3g) 
Herbata/woda  

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


