
DIETA PODSTAWOWA PRZEDSZKOLE  51  II DEKADA MARCA 

 
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 pochodne, 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. Informujemy, że wymienione powyżej alergeny mogą znajdować się w 
produktach użytych do produkcji posiłków. 

TYDZIEŃ I 13.03.2023- 17.03.2023 PONIEDZIAŁEK 13.03 

Śniadanie: Herbata owocowa 200 ml, Pieczywo jasne i  graham (1,11) 50 g, Masło (7) 10 g, Serek twarogowy ze 

szczypiorkiem (7) 20 g, Polędwica drobiowa (1,6,9,10) 20 g, Papryka 20 g 

Zupa: Zupa ogórkowa z  ziemiankami i koperkiem (9,10) 200 ml  

Deser: Maślanka truskawkowa do picia  (7) + pieczywo chrupkie (1) 150 ml/ 2 szt 

Obiad: Delikatne chili con carne mięso  wieprzowe mielone z fasola czerwona papryka kukurydzą cebula w sosie 

pomidorowym (1) 120 g, Ryż paraboliczny 100 g, Surówka kapusty białej  z koperkiem i oliwą  (10) 40 g Kompot z owoców 

sezonowych 200 ml, Owoc sezonowy 1szt/ 100g  

WTOREK 14.03 

Śniadanie: Płatki owsiane z mlekiem (1,7) 200 ml, Pieczywo jasne i  graham (1,11) 50 g, Masło (7) 10 g, Szynka gotowana  

(1,6,9,10)20 g, Pomidor 20 g, Sałata 5 g 

Zupa: Zupa grysikowa z wywarze  drobiowo- warzywnym z natka pietruszki  (1,9) 200 ml 

Deser: Domowe Ciasto ucierane z Torcikowej Chatki ze śliwkami (1,3,7) 1 szt  

Obiad: Nugetsy drobiowe  panierowana z dodatkiem płatków kukurydzianych (1,3) 3 szt, Ziemniaki 100 g, Surówka z 

kapusty pekińskiej marchewki z sosem lekko czosnkowym na jogurcie (7) 40 g, Fasolka szparagowa z masłem i bułka tarta 

(1,7) 40 g, Kompot z owoców sezonowych 200 ml, Owoc sezonowy 1 szt./ 100 g  

ŚRODA  15.03 

Śniadanie:  Herbata owocowa 200 ml, Pieczywo  jasne i żytnie (1,11) 50 g, Masło (7) 10 g, Parówka drobiowa 93 % mięsa  

(1,6,9,10)1 szt, Pasta twarogowo rybna- tuńczyk (4,7) 20 g, Ogórek  20 g, Ketchup (1,10) 20 g  

Zupa: Zupa barszcz czerwony z ziemniakami i koperkiem (9) 200 ml 

Deser: Wafle ryżowe  z masłem orzechowym 100 % bez cukru (5,8)  2 szt/ 20 g 

Obiad: Makaron z serem białym  (1,3,7) 220 g Polewa brzoskwiniowa na jogurcie  (7) 50 ml, Surówka marchew jabłko z 

oliwą  40 g Kompot z owoców sezonowych 200 ml, Owoc sezonowy 1 szt./ 100 g 

CZWARTEK  16.03 

Śniadanie: Czekoladowa kasza manna na mleku  (1,7) 200 ml, Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50 g, Masło (7) 10 g, Schab 

gotowany (1,6,9,10) 20 g, Rukola 3 g, Ogórek 20 g 

Zupa: Zupa krem z pieczonej dyni z ziemniakami z mlekiem kokosowym  z pestkami dyni  (8,9) 200 ml 

Deser: Chałka z twarożkiem  truskawkowym (1,3,7) 50g/ 20 g  150 g 

Obiad: Gulasz wieprzowy w sosie cebulowym (1,7) 120 g Pampuch drożdżowe  (1,3,7) 2 szt., Modra kapusta z oliwa 40 g, 

Brokuły 40 g Kompot z owoców sezonowych 200 ml, Marchewka słupki 60 g 

PIĄTEK 17.03 

Śniadanie: Herbata owocowa 200 ml Kajzerka (1) 1 szt., Masło (7) 10 g, Jajko sosie tatarskim z koperkiem  (3,10)   40 g, 

Ser żółty (7) 20 g, Papryka 20 g 

Zupa: Zupa pomidorowa zabielana z ryżem parabolicznym  (7,9) 200 ml 

Deser: Koktajl banan porzeczka  na jogurcie z miodem (7) 150 ml 

Obiad: Ryba Miruna panierowany  z dodatkiem słonecznika (1,3,4) 70 g, Ziemniaki puree z koperkiem (7) 100 g 

Surówka z kapusty kiszonej  z cebulką i oliwą (10) 40 g, Kalafior 40 g, Kompot z owoców sezonowych 200 ml, Owoc 

sezonowy 1szt/ 100g  

 



DIETA PODSTAWOWA PRZEDSZKOLE  51  II DEKADA MARCA 

 
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 pochodne, 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. Informujemy, że wymienione powyżej alergeny mogą znajdować się w 
produktach użytych do produkcji posiłków. 

TYDZIEŃ IV 20.03.2023- 24.03.2023  PONIEDZIAŁEK 20.03 

Śniadanie: Herbata owocowa 200 ml, Pieczywo jasne i  graham (1,11) 50 g, Masło (7) 10 g, Twarożek z rzodkiewką (7) 20 g, 

Indyk pieczony  (1,6,9,10) 20 g, Ogórek kiszony (10) 20 g  

Zupa: Zupa z brukselki z ziemniakami i z koperkiem (9) 200 ml 

Deser: Brioszka z owocem (1,3,7) 1 szt. 

Obiad: Leczo z kiełbasą 93 % mięsa z cukinia papryką cebulą w sosie pomidorowym  (1,6,9,10) 120 g, Makaron z maki 

durum (1,3) 100 g, Surówka z kapusty pekińskiej z papryką i oliwą  (10) 40 g Kompot z owoców sezonowych 200 ml, Owoc 

sezonowy 1szt/ 100g    WTOREK 20.03 

Śniadanie: Musli na mleku  (1,7) 200 ml, Pieczywo Pszenno - żytnie  (1,11) 50 g, Masło (7) 10 g, Szynka wieprzowa (1,6,9,10) 

20 g, Pomidor 20 g, Sałata 5 g   

Zupa: Domowy rosół z makaronem nitki z mąki durum na wywarze drobiowo-warzywnym z natką pietruszki i lubczykiem 

(1,3,9) 200 ml 

Deser: Deser z serka białego z kawałkami  kolorowych galaretek (7) 150 g 

Obiad: Kotlet mielony z mięsa mieszanego drobiowo-wieprzowego z cebulką  (1,3) 70 g, Ziemniaki puree z koperkiem (7) 

100 g, Surówka z ogórka kiszonego z cebulką i oliwą (10) 40 g, Kalafior 40 g, Kompot z owoców sezonowych 200 ml, 

Marchewka słupki  60g  

ŚRODA  21.03 

Śniadanie:  Kakao na mleku (7) 200 ml, Pieczywo jasne i razowe (1,11) 50 g, Masło (7) 10 g, Pasta jajeczno- serowa ze 

szczypiorkiem  (3,7,10)  20 g, Szynka gotowana (1,6,9,10) 20 g, Ogórek 20 g  

Zupa: Zupa z ciecierzycy z ziemniakami i koperkiem  (9) 200 ml 

Deser: Deser a 'la Bersliso na mleku z musem porzeczkowym (7) 150 g 

Obiad: Udko z kurczaka z sos pieczeniowym (1) 70 g/ 50 ml , Kasza bulgur (1) 100 g, Marchew gotowana z masłem i 

posypana sezamem (7,11) 40 g, Brokuły 40 g, Kompot z owoców sezonowych 200 ml, Owoc sezonowy 1szt./ 100g 

CZWARTEK  22.03 

Śniadanie: Kawa zbożowa na mleku (1,3,7) 200 ml, Pieczywo jasne i  graham (1,11) 50 g, Masło (7) 10 g, Szynka wieprzowa  

(1,6,9,10) 20 g, Pasta z kurczaka z włoszczyzna i oliwa  (9) 20 g, Papryka 20 g  

Zupa: Zupa krem pomidorowy z grzankami  (1,7,9) 200 ml 

Deser: Koktajl chia z brzoskwinią  bananem na jogurcie (7) - wyrób własny  150 g 

Obiad: Ryba Mintaja w chrupiącej panierce  (1,3,4,14) 70 g, Ziemniaki puree z koperkiem (7) 100 g, Surówka kapusty 

kiszonej z cebulką i oliwą z oliwek (10) 40 g, Marchewka mini  40 g, Kompot z owoców sezonowych 200 ml, Marchew słupki 

60 g  

PIĄTEK 23.03 

Śniadanie: Herbata owocowa 200 ml, Bułka kajzerka (1) 1 szt., Masło (7) 10 g, Pasta jajeczna z koperkiem  (3,10) 20 g, Ser 

żółty  (7) 20 g, Pomidor 20 g 

Zupa: Zupa z zielonych warzywa z ziemniakami (brokuł, fasolka, zielony groszku)  z koperkiem (9) 200 ml 

Deser: Zdrowa przekąska tortille kukurydziane z papryką wypiekane w piecu sos serowy (1,7,8) 1 op/ 20 g 

Obiad: Naleśniki z serem i musem jabłkowym - wyrób własny zdrowa wersja- pieczona (1,3,7) 2 szt, Polewa truskawkowa na 

jogurcie (7) 50 ml, Surówka z marchewki tartej  z sokiem cytryny z orzechami (5,8) 40 g Kompot z owoców sezonowych 200 

ml, Owoc sezonowy 1szt./ 100g 

 


