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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 
 
 

/ jadłospis może ulec zmianie w poszczególnych dniach/ 

Dni tygodnia I śniadanie II śniadanie Obiad 
Poniedziałek 
08.05.2023 

Mleko do picia(7), chleb 
kukurydziany /graham                                
z masłem(1a,7), pieczeń                        
z polędwiczką, rzodkiewka, herbata 
jagodowa/woda, śliwka 

Pałka kukurydziana , budyń 
czekoladowy na gęsto na mleku 
(7), herbata miętowa/woda, 
arbuz 

Zupa ze świeżego kalafiorowa                   
z  ziemniakami zabielana serkiem 
topionym(9,7) 
Risotto z indykiem i warzywami ,  
kompot wieloowocowy 

 
 Wtorek 

09.05.2023 
 

 

Owsianka na mleku z żurawiną 
(7,1d), bułka orkiszowa z masłem 
(1a,7), pasztet kremowy, pomidor, 
herbata/woda 
 
 
 

Porcja twarożku ze szczypiorkiem 
i śmietaną(7), pół bułki pszennej 
(1a,7), herbata malinowa/woda, 
gruszka 
 
Tak po cichu :) 
KOSTKA CZEKOLADY :):) 

Zupa pomidorowa z makaronem                  
i świeżą natką pietruszki zabielana 
jogurtem naturalnym(9,1a,3,7)                         
Ziemniaki z koperkiem, dorsz w 
tradycyjnej panierce (3,4,1a), 
surówka  z pora , jabłka i jogurtu 
(7), kompot truskawowy 
                                                                        

Środa 
10.05.2023 

Kakao na mleku do picia (7) chleb 
pszenny/ razowy z masłem(1a,7), 
kiełbasa drobiowa, ogórek kiszony, 
herbata owocowa/woda, 
winogrono 

Jajo w sosie jogurtowo-
majonezowym (4,7), weka                     
z masłem (1a,7), słupki papryki, 
herbata ziołowa/woda,  kiwi 

Ryż biały  na rosole drobiowym             
ze świeżą natką pieruszki 
Puree ziemniaczane z batatami (7), 
pierś  z kurczaka  w kukurydzianej 
panierce opiekana w piecu (3), 
surówka z kapusty pekińskiej                      
i jogurtu, lemoniada cytrynowa 

Czwartek      
 11.05.2023 

Ryż na mleku z morelą (7), bułka 
żytnia /pszenna z masłem(1a,1b,7) , 
pasta z makreli ze szczypiorkiem, 
serkiem śmietankowym i jajkiem 
(4,7,3), herbata truskawkowa/woda 

Rogal z masłem  i miodem 
wielokwiatowym (1a,7), kisiel 
cytrynowy/woda, banan 

Barszcz ukraiński z botwinką                      
i młodymi ziemniakami , zabielany 
śmietaną (7,9)                           
Makaron pszenny z kurczakiem                 
i brokułami w sosie jogurtowo-
czosnkowym (1a,3,7), kompot 
śliwkowy 

Piątek 
12.05.2023 

Kawa zbożowa na mleku (7,1c), 
chleb zwykły pszenny / Chia                       
z masłem(1a,7), mielonka 
kanapkowa, ogórek zielony, herbata 
rumiankowa  z sokiem 
malinowym/woda, borówki 

Ciasto drożdżowe z rabarbarem 
posypane cukrem pudrem,  
lemoniada cytrynowa , kiełbaski 
Debreczyńskie 

Krupnik z kaszą jaglaną i mięsem 
drobiowym 
Pampuchy z sosem 
truskawkowym(1a,3,7) kompot 
jabłkowo-gruzkowy 

Jadłospis opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 / Dz. U. 2016 poz. 
1154/ oraz zaleceniami PSSE w Dzierżoniowie 

Składy poszczególnych produktów dostępne  u intendenta Przedszkola 

ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH 

1. Zboża zawierające gluten tj. pszenica (a), żyto (b), jęczmień (c), owies (d). 2. Skorupiaki i produkty pochodne. 
3. Jaja i produkty pochodne. 4. Ryby i produkty pochodne. 5. Orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe) i produkty 
pochodne. 6. Soja i produkty pochodne. 7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą). 8. Orzechy, tj. 
migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, 
pistacje/orzech pistacjowy, orzechy makadamia i produkty pochodne. 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/l w przeliczeniu na SO2. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i 
produkty pochodne 


