
300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

150g 100g 150g 4szt 300g

150g 150g 150g 150g 80g

40g 40g 40g 40g 60g

40g 40g 40g

200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

1szt/ 10g 1szt 1szt 1szt/ 
20g

1szt

Zupa z ciecierzycy z ziemniakami i 
natką pietruszki  (1,9)

Leczo z cukinią i wieprzowiną  w 
kawałkach (1)

Pieczone udko z tymiankiem i 
cytryną

Pulpeciki z indyka w sosie 
koperkowo - serowym  (1,3,7)

Kompot z owoców sezonowych

Paluszki rybne z fileta 
(1,2,3,4,6.9,10,14)

OBIAD

Jogurt naturalny z musem 
owocowym (7) Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Bułeczka maślana z kremem serowo 
jagodowym (1,7)

Ryż pełnoziarnisty (1) Ziemniaki z koperkiem Kasza gryczana (1) Ziemniaki z koperkiem

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SP 30  - TYDZIEŃ II 06.09.2021 -10.09.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Zupa ogórkowa z ziemniakami i 
koperkiem zabielana (1,7,9)

Zupa kalafiorowa z natką 
pietruszki zabielana (1,7,9)

Barszcz czerwony z ziemniakami 
i koperkiem zabielany (1,7,9)

Zupa grysikowa z natką pietruszki  
(1,9)

Kompot z owoców sezonowych Woda z miętą i cytrynąWoda z miętą i cytryną

Makaron z maki durum z 
twarożkiem i orzechami (1,3,7,8)

Pierzynka owocowa (7)

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w 
jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie 
jak: 1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 
i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy,migdały, 9.Seler i produkty 
pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i 
produkty pochodne.

       OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk

Surówka z ogórka zielonego i 
cebulki  w sosie vinegret Kalafior gotowany Fasolka szparagowa gotowana

Surówka z marchewki i jabłka
Surówka z kapusty pekińskiej, 
kukurydzy posypana koperkiem 
z oliwią  

Duszona marchewka z 
groszkiem (7)

Surówka z białej kapusty, ogórka 
zielonego, marchewki i 
szczypiorku 

Surówka z kiszonego ogórka z 
cebulką (10)

Owoc sezonowy

Kompot z owoców sezonowych



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

320g 100g 100g/ 
80g

100g 150g

40g 150g 150g 150g 150g

40g 40g 40g 40g

40g 40g 40g 40g

200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

150g 1szt 1szt 1szt 1szt
Koktajl mleczny z bananem i mango 
(7) Owoc sezonowy Owoc sezonowy Bułka z serem (1,3,7) Owoc sezonowy

Kompot z owoców sezonowych Woda z miętą i cytryną Kompot z owoców sezonowych Woda z miętą i cytryną Kompot z owoców sezonowych

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w 
jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 
1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 
i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty 
pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i 
produkty pochodne.

       OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk

Krem z cukini z pestkami dyni z 
natką pietruszki (1,9)

Zupa pomidorowa z makaronem z 
mąki durum i natką pietruszki 
zabielana (1,3,7,9)

Zupa z kolorowej fasolki 
szparagowe z koperkiem 
zabielana     (1,7,9)

Zupak koperkowa z ryżem (1,9)

Mix sałat z ogórkiem zielonym, 
groszkiem zielony, szczypiorkie , 
ziarnami słonecznika z sosem 
vinegret (10)

Buraczki z cebulką i ogórkiem 
kiszonym (10)

Surówka z kiszonej kapusty, marchewki, 
pora z natką pietruszki (10)

Surówka z ogórka zielonego i 
cebulki

Ziemniaki z koperkiem Kasza jęczmienna  (1) Ziemniaki z koperkiem

OBIAD

Surówka colesław (3,10)

Kasza jęczmienna gruboziarnista 
(1)

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SP 30  - TYDZIEŃ III 13.09.2021 -17.09.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Zupa ziemniaczano porowa z    
natką pietruszki (1,9)

Ryż z kurczakiem i indykiem z 
gotowanymi warzywami ( 
marchewka, brokuł, kalafior, fasolka 
szparagowa, groszek) w sosie 
serowym (1,7)

Kotlecik schabowy panierowany w 
sezamie [1,3,11]

Pieczone klopsiki drobiowe w 
sosie  pieczeniowym (wyrób 
własny) (1,3)

Filet rybny panierowany w ziarnach dyni 
(1,3,4)

Gulasz wegetariański paprykowy z 
warzywami i ciecierzycą (1)

Mini marchewka gotowana Kalafior gotowany Fasolka szparagowa gotowana
Surówka z kapusty pekińskiej, 
papryki,  marchewki, cebulki  na 
oliwie 



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

320g 4szt 10szt 150g 4szt

40g 150g 1szt 150g 150g

40g 40g 40g 40g

40g 40g 40g

200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

1szt 3szt/ 
30g

1szt 1szt 1szt

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w jadłospisie 
zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 1.zboża 
zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 
i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty 
pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i produkty 
pochodne.

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA

Surówka z pora marchewki z natką 
pietruszki

Surówka z kiszonej kapusty, 
marchewki, kukurydzy z natką 
pietruszki (10)

Mizeria z ogórka i cebulki z jogurtem 
naturalnym (7)

Surówka z ogórka kiszonego, 
cebulki z natką pietruszki (10)

Owoc sezonowy
Pieczywo chrupkie z serkiem z 
czekladą i orzechami (1,7,8) Owoc sezonowy

Domowa mufinka jablkowa z 
Torcikowej Chatki (1,3,7) Owoc sezonowy

Barszcz ukraiński z fasolą i natką 
pietruszki zabielany (1,7,9)

Zupa ogórkowa zryżem i 
koperkiem zabielana (1,7,9)

Zupa krem paprykowo-dyniowy z 
ziarnami dyni i natką pietruszki 
zabielany (1,7,9)

Kompot z owoców sezonowych Woda z miętą i cytryną Kompot z owoców sezonowych

Mini marchewka gotowana Kalafior gotowany

Pierogi ruskie okraszone cebulką 
(wyrób własny) (1,3,7) 

Wieprzowina w sosie ziołowym (1) Paluszki rybne z fileta 
(1,2,3,4,6.9,10,14)

Jogurt naturalny (7)
Mix (kasza bulgur, kasza pęczak 
soczewica zielna)  (1) Ziemniaki z koperkiem

Zupa serowa z pieczarkami i 
koperkiem (1,7,9)

Krupnik z kasz mieszanych z natką 
pietruszki (1,9)

Surówka z pomidorów, rukoli i 
cebulki z sosem vinegret Ziemniaki z koperkiem

OBIAD

Kompot z owoców sezonowych Woda z miętą i cytryną

Fasolka szparagowa gotowana

Makaron z mąki durum  w sosie 
bolongnese  z mięsem mielonym 
(łopatka) z ziołami (1,3)

Nugetsy drobiowe (kurczak) w 
kukurydzianej panierce [1,3]

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SP 30  - TYDZIEŃ IV 20.09.2021 -24.09.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

320g 100g
100g/ 
80g 100g 2szt

40g 150g 150g 150g 80g

40g 40g 40g 40g

40g 40g 40g

200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

150g 1szt 50g 1szt 1szt

Polewa jogurtowo-truskawkowa z 
dodatkiem mięty (7)

OBIAD

Surówka z selera z rdzynkami (9,12)

ZAZNACZONO ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011.: dania zaproponowane w 
jadłospisie zostały przygotowane w oparciu o składniki mogące zawierać w swoim składzie substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji takie jak: 
1.zboża zawierające gluten, 2. Skorupiaki i produkty pochode, 3.jaja 
i produkty pochodne, 4.ryby i produkty pochodne, 5.orzeszki ziemne, 6.soje i produkty pochodne, 7.mleko i produkty pochodne,8. orzechy, migdały, 9.Seler i produkty 
pochodne, 10. Gorczyca i produkty pochodne, 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne,12. Dwutlenek siarki i siarczany, 13. łubin i produkty pochodne, 14. Mięczaki i 
produkty pochodne.

       OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 
Joanna Mrozińska 

Technolog żywności 
Specjalista do spraw żywienia 

Dietetyk

Maślanka malinowa (7)

Kompot z owoców sezonowych Woda z miętą i cytryną Kompot z owoców sezonowych Woda z miętą i cytryną Kompot z owoców sezonowych

Filet rybny panierowany w ziarnach 
slonecznika(1,3,4)

Czekoladowe naleśniki z twarożkiem z 
posypką kokosową (wyrób własny) 
[1,3,7,8]

Zupa z włoskiej kapusty z 
ziemniakami i koperkiem (1,9)

Domowy rosól z makaronem z mąki 
durum z lubczykiem (1,3,9)

Barszcz biały z kielbaską i 
majerankiem zabielany 
(1,6,7,9,10)

Owoc sezonowy

Surówka z marchewki Ziemniaki z koperkiem Kasza jęczmenna (1) Ziemniaki z koperkiem

Zupa kalafiorowa z drobnym 
makaronem natką pietruszki 
zabielana (1,3,7,9)

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SP 30  - TYDZIEŃ V 27.09.2021 -01.10.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Owoc sezonowyOwoc sezonowy Ciasto z serem i jablkiem (1,3,7)

Zupa koperkowa z ryżem 
pełnoziarnistym (1,9)

Kaszotto w barwach jesieni    ( 
kurczak,kasza jęczmienna 
pęczak, fasolka szparagowa, 
czerwona fasola, kukurydza 
złocista, czerwona papryka, 
cebula, pomidor,czosnek) [1]

Filet drobiowy panierowany w 
płatkach kukurydzianych (1,3)

Roladki z mięsa mielonego 
wieprzowe z warzywami i 
serem zółtym w sosie 
pieczeniowy  (1,3,7)

Brokuł gotowany Kalafior gotowany Fasolka szparagowa gotowana

Duszona marchewka z groszkiem 
(1,7)

Colesław z czerwonej kapusty 
(3,10)

Surówka z kiszonej kapusty, 
marchewki, pora z natką pietruszki 
(10)


