
JADŁOSPIS WEGETARIAŃSKI - JESIEŃ
DLA DZIECI 1- 6 LAT O ZAPOTRZEBOWANIU ENERGETYCZNYM 1000-1400 KCAL/DOBA

pon. .30.11

ŚNIADANIE:
chleb wiejski (1) z masłem (7), ser żółty (7), papryka czerwona, kakao na 
mleku (7)

A
LE

R
G

EN
Y:

1.gluten z pszenicy i żyta
7.mleko

ZUPA: zupa ogórkowa z ryżem (9) 9.seler

DRUGIE DANIE: 
warzywa z fasolką w pięciu smakach (6), ziemniaki, surówka z białej 
kapusty z marchewką, kompot wieloowocowy z truskawkami

6.soja

PODWIECZOREK: banan brak

wt. .01.12

ŚNIADANIE:
owsianka na mleku z bakaliami (1,5,7), chleb dyniowy (1) z masłem (7), 
serek wiejski (7), pomidor,  herbata owocowa

A
LE

R
G

EN
Y:

1.gluten z pszenicy
5.orzechy - laskowe i migdały

7.mleko

ZUPA: zupa jarzynowa z brukselką i ziemniakami (9) 9.seler

DRUGIE DANIE: 
gulasz z fasoli z duszoną cebulką i papryką (1), kasza gryczana, 
surówka z ogórka kiszonego, kompot z wiśni

1.gluten z pszenicy

PODWIECZOREK: jabłko brak

śr. .02.12

ŚNIADANIE:
chleb żytni (1) z masłem (7), pasta z cieciorki, pieczony buraczek, sałata 
lodowa, mleko (7)

A
LE

R
G

EN
Y:

1.gluten z pszenicy i żyta
7.mleko

ZUPA: bulion warzywny z ziemniakami i zacierką (1,9) 1.gluten z pszenicy
9.seler

DRUGIE DANIE: 
ryż na mleku zapiekany z jabłkami, cynamonem i płatkami migdałów 
(5,7), polewa jogurtowa (7), cząstki melona, kompot wieloowocowy

5.orzechy - migdały
7.mleko

PODWIECZOREK: chlebek cukiniowy (1,3)
1.gluten z pszenicy

3.jajko

czw. .03.12

ŚNIADANIE:
chleb słonecznikowy razowy (1) z masłem (7),  jajko od wolnej kurki w 
sosie jogurtowym ze szczypiorkiem (3,7), ogórek, kawa zbożowa na 
mleku (1,7)

A
LE

R
G

EN
Y:

1.gluten z pszenicy, jęczmienia 
i żyta

3.jajko
7.mleko

ZUPA: zupa krem z dyni i pomidorów (9) z grzankami (1)
1.gluten z pszenicy i żyta

9.seler

DRUGIE DANIE: 

kotlecik serowy (1,3,7), ziemniaki, kolorowe warzywa na ciepło 
(kalafior, bokuł, marchewka, brukselka), kompot owocowy ze 
śliwkami

1.gluten z pszenicy
3.jajko
7.mleko

PODWIECZOREK: bananowy budyń jaglany na mleku z żurawiną do posypania (7) 7.mleko

pt. .04.12

ŚNIADANIE:
kasza kukurydziana na mleku z musem z malin (7), chleb wieloziarnisty 
(1) z masłem (7), pasta warzywna, rzodkiewka, herbata owocowa

A
LE

R
G

EN
Y:

1. gluten z pszenicy i żyta
7.mleko 

ZUPA: zupa warzywna z ciecierzycą i mleczkiem kokosowym (9) 9.seler

DRUGIE DANIE: 

makaronowe kokardki z twarogiem, szpinakiem i suszonymi 
pomidorami (1,7), marchewki na ciepło z oliwą z pestek winogron, 
kompot owocowy z porzeczkami

1.gluten z pszenicy
7.mleko

PODWIECZOREK: weka razowa (1) z dżemem 100% owoców 1.gluten z pszenicy

Pogrubieniem zaznaczono 
różnice w stosunku do 

jadłospisu podstawowego

                   Zatwierdzone przez: dietetyk mgr inż. Anna Motak 

Niniejsze menu stanowi własność firmy Jacek Książyk Pychotka Catering, jego kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości wymaga pisemnej zgody.


