
 

 

Dzień tygodnia, data i potrawy Składniki 

Poniedziałek – 18.01.2021.   
Ryż z warzywami – ok. 230g,   (6, 8), 

Woda – 200ml, 

Jabłko - 1 szt. 

 

Ryż biały, Warzywa mrożone (brokuł, kalafior, fasolka 

szparagowa, marchewka), papryka, kukurydza konserwowa, 

masło, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., czosnek gran., 

itp.),   

 

                Wtorek – 19.01.2021. 

Pierś kurczaka w płatkach  – ok. 90 g,  (1, 4, 6, 7) 

Ziemniaki pieczone – ok. 180 g,   

Sałatka z buraczków – ok. 90 g, 

Napój jabłkowy – 200 ml. 

 

Filet (pierś) kurczaka, maka pszenna, mąka kukurydziana, 

płatki kukurydziane, otręby owsiane, jajka,  przyprawy (sól, 

zioła, papryka miel., czosnek gran., itp.), olej rzepakowy, 

Ziemniaki, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., czosnek 

gran., itp.), olej rzepakowy, 

Buraki czerwone, cebula, olej z pestek winogron, przyprawy 

(sól, zioła, papryka miel., czosnek gran. Kwas cytrynowy, itp.) 

Koncentrat soku jabłkowego 100%, woda, cukier trzcinowy, 

                Środa – 20.01.2021. 

Makaron z sosem bolońskim – ok. 250 g, (1, 4, 6) 

Gruszka – 1 porcja, 

Herbata rumiankowa – 200 ml. 

 
Makaron penne,  Mięso mielone z indyka, mąka pszenna, 

mąka kukurydziana, cebula, pomidor krojony, koncentrat 

pomidorowy, przyprawy (sól, zioła, papryka miel., czosnek 

gran., itp.) olej rzepakowy, 

Rumianek, woda, koncentrat soku jabłkowego 100%, cukier . 

                 Czwartek – 21.01.2021. 

Naleśniki z twarogiem i sosem jogurtowo - 

śmietanowym  – ok. 200 g, (1, 4, 6) 

Jagody – 1 porcja,    

Napój pomarańczowy –  200 ml. 

 

 

Mąka pszenna, mleko 3,2%, jajka, woda, sól, cukier, Twaróg 

półtłusty,  Śmietana 18%,  jogurt naturalny, cukier. 

Koncentrat soku pomarańczowego 100%, cukier trzcinowy, 

woda. 

Piątek – 22.01.2021. 

Dorsz po „Parysku” – 300ml,   (1, 2, 4)               

Surówka z kiszonej kapusty i jabłek – ok. 90 g, 

Ziemniaki purre – ok. 180 g,  (6) 

Woda z miodem i cytryną – 200ml. 

 

Dorsz, jajka, mąka pszenna, przyprawy (sól, zioła, papryka 

miel., czosnek gran., itp.) olej rzepakowy, 

Kapusta kiszona, jabłka, cebula , przyprawy , olej z pestek 

winogron, (sól, zioła, papryka miel., czosnek gran., itp.), 

Ziemniaki, woda, mleko, sól, 

Cytryna, koncentrat soku pomarańczowego 100%, cukier, 

miód pszczeli, woda. 

 

 

 

 
Jadłospis został ustalony przez:        

 

  Szef kuchni:   Sylwia Koziełło 

   

  Kierownik świetlicy:     Aleksandra Cherek 

 

  Intendent: Zofia Komor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia ewentualnych zmian w jadłospisie 

*Oznaczenia cyfrowe umieszczone przy potrawach w jadłospisie stanowią symbole alergenów. 


