
JADŁOSPIS DLA  DZIECI BEZ CUKRU 

 

PONIEDZIAŁEK 30.09 

 ŚNIADANIE – płatki kukurydziane na mleku 200 ml, pieczywo 60g, masło 10g 

OBIAD – zupa żurek z ziemniakami i kiełbaską 250 ml, kluski na parze 2 szt, kompot bez cukru150 ml 

PODWIECZOREK – kanapka z chleba tostowego z szynką, sok 100 %, owoc 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

WTOREK 01.10 

ŚNIADANIE  –chleb mieszany 60g, masło 10g, kiełbaski na gorąco 1 szt, ketchup, herbata z cytryna bez cukru 

150 ml 

OBIAD – zupa pomidorowa z ryżem 250ml, szynka duszona w jarzynach 75g, ziemniaczki 150g, pomidorek 

koktajlowy, kompot bez cukru 150 ml 

PODWIECZOREK  - kisiel do picia słodzony ksylitolem, herbatniki bez cukru, owoc 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

ŚRODA 02.10 

ŚNIADANIE – chleb graham 60g, pasta z kurczaka ze szczypiorkiem 30 g, kawa zbożowa bez cukru 150 ml 

OBIAD – zupa ,kartoflanka 250 ml, makaron z serem białym i jagodami słodzony ksylitolem 200g, kompot bez 

cukru 150 ml 

PODWIECZOREK – sałatka jarzynowa, weka z masłem, owoc 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

                                                                         CZWARTEK  03.10 

ŚNIADANIE – chleb Kołodziej 60g, masło 10g, szynka drobiowa 30g, sałata 10g, papryka czerwona, herbata 

owocowa bez cukru 150 ml 

II ŚNIADANIE – owoc 

OBIAD – zupa rosół z makaronem 250 ml, roladka z kurczaka ze szpinakiem 75g, kasza kuskus 130g, surówka 

colesław 75g, kompot 150 ml 

PODWIECZOREK – ptasie mleczko wyrób własny słodzony ksylitolem, ciasteczka bez cukru, owoc 

                                                                           

                                                                               PIĄTEK 04.10 

ŚNIADANIE – bułka kajzerka z szynką z indyka, sałatą i pomidorem, herbata czarna bez cukru 150 ml 

OBIAD – zupa krem z dyni z grzankami 250 ml, burgery rybne 75g, ziemniaki 150g, surówka z kapusty kiszonej z 

jabłkiem i pietruszką 75g, kompot  bez cukru150 ml 

PODWIECZOREK – jogurt naturalny, bułka kajzerka z masłem, owoc 

ALEGRENY :1, 3, 4, 7, 9 

 

Z przyczyn od nas niezależnych zastrzega się zmiany w jadłospisie za które bardzo przepraszamy 

 


