
 

                                                               JADŁOSPIS  25.10-29.10.2021R.                                                 
 

PONIEDZIAŁEK 25.10.2021r. DZIEŃ MAKARONU 

       Zupa grochowa z ziemniakami                                                      300ml 

       Makaron z twarogiem                                                245g          849 kcal 

      Shake bananowo -truskawkowy                       200ml/szt. 
       Papryka                                                                                          60g/szt. 

WTOREK 26.10.2021r. 

       Zupa ogórkowa z ziemniakami                                                       300ml 
       Kotlet pożarski                                                                                100ml 

       Ziemniaki puree                                                                              150g  

       Surówka z marchwii i jabłka                                                          100g                   863kcal 

       Herbata miętowa, gruszka                                     200ml/szt. 

ŚRODA 27.10.2021r. 

       Zupa krem z dyni z grzankami i pestkami dyni                             300ml                                                     300ml 

       Carbonara                                                                                                245g 

       Sałatka szwedzka                                                                           100g                    832 kcal 

       Herbata  z pokrzywy, jabłko                        200ml/szt. 

CZWARTEK 28.10.2021r. 

      Zupa Shreka                                              300ml 

      Pieczona karkówka                                                       135g                 850 kcal 

      Kasza kuskus perłowa                                               80g 

      Surówka z selera i jabłka                                                       100g 

      Woda z cytryna, śliwka                       200ml/szt. 

PIĄTEK  29.10.2021r.  
      Zupa z ciecierzycy i soczewicy    300ml 
      Porcja pstrąga z pieca                          100g 

      Ziemniaki  puree                                                                       150g                846 kcal 
      Pomidorki koktajlowe ze szczypiorkiem                          100g 

      Herbata miętowa, banan              200ml/szt. 

                                                  

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,  które 

ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak, aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują 

kwestie związane z alergiami  i nietolerancją pokarmową. 

W związku z powyższym przy jadłospisie będzie można znaleźć spis alergenów, a przy każdym daniu numer alergenu jaki zawiera to danie. 

Numery alergenów występujących w posiłkach: 

1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut) 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 3. 

Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 5. Orzeszki ziemne 

(arachidowe i produkty przygotowane na ich bazie) 6. Soja i produkty pochodne  (produkty przygotowane na ich bazie) 7. Mleko i produkty pochodne  (produkty 

przygotowane na ich bazie) 8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, orzechy pistacjowe, 

orzechy makadamia lub orzechy oraz produkty przygotowane na ich bazie) 9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 10. Gorczyca i 

produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 12. Dwutlenek siarki 

13. Łubin (produkty przygotowane na ich bazie) 14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie) 

Składniki: woda, kura, żeberka, marchew, seler, por, pietrucha, ogórki kiszone, natka pietruszki, ziemniaki 
masło,  śmietana 15%  

Składniki: piersi z kurczaka, udziec z indyka,  jajka, bułka tarta, olej                                                                                                                             

(przyprawy: sól , pieprz, przyprawa do kurczaka 
Składniki: woda, ziemniaki, masło, mleko 

Składniki: marchew, jabłko, śmietana 12%,  
Składniki: woda, herbata miętowa, cukier                                                                          

 
Składniki: woda, kura, marchew, seler, por ,pietrucha ,natka pietruszki, dynia, śmietana 15%, grzanki, 

pestki dyni, czosnek, cytryna 

Składniki: woda, makaron wstążka długa,  boczek wędzony Morliny (boczek wieprzowy 96%, sól, białko 

wieprzowe kolagenowe, regulator kwasowości, cytrynian sodu, przeciwutleniacze),   czosnek, jajka, mąka, 

śmietana 18% olej,  szynka konserwowa (mięso wieprzowe 87%, woda, sól, regulator kwasowości)                                                                                                                                                                                                                                                                       

(przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie)   
Składniki: ogórek konserwowy, papryka                                                                        

Składniki: woda,  herbata z pokrzywy,  cukier       

 

Sól, pieprz, oregano, 

majeranek, lubczyk, bazylia, 

tymianek, liść laurowy, ziele 

angielskie 

Składniki: woda, kura, marchew, seler, por, pietrucha, brokuły, natka pietruszki, ziemniaki masło,  
śmietana 15%, grzanki 
Składniki: karkówka, cebula, czosnek, mąka, olej , musztarda 
(przyprawy: sól, pieprz, curry, oregano, papryka czerwona)  

Składniki: kuskus perłowa, masło, 

Składniki: seler, jabłka, majonez (jajka, olej)              

Składniki: woda, cytryna, cukier             

Składniki: woda, kura, marchew, bataty, ciecierzyca, soczewica czerwona, cebula 

Składniki: pstrąg, jajka, mąka, bułka tarta 

Składniki: fasolka szparagowa, masło, bułka tarta, słonecznik łuskany                           

Składniki: woda, herbata miętowa, cukier  

Składniki: woda, ziemniaki, masło, mleko 

pyprawy: sól, pieprz, curry)  

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓw 
Składniki: woda , boczek wędzony Morliny (boczek wieprzowy 96%, sól, białko  wieprzowe kolagenowe, 

regulator kwasowości, cytrynian sodu, przeciwutleniacze )marchew, seler, pietrucha, por, natka, groch 

łuskany  

Składniki: makaron wstążka karbowana, cukier waniliowy,  cukier puder, twaróg półtłusty 

Składniki: jogurt naturalny, banany, truskawki,  cukier puder             



                                                                                                         

ZUPA SHREKA 
Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Podsmażamy je 3 minuty na łyżce oliwy w 
szerokim garnku. Zalewamy odrobiną wody i zagotowujemy,  gotujemy 2-3 minuty, 
następnie wrzucamy brokuła podzielonego na różyczki oraz liście szpinaku, całość 
zalewamy wodą (tak aby tylko przykryć warzywa, nie więcej) lub ewentualnie jeśli 
mamy to bulionem. Całość gotujemy kilkanaście minut aż warzywa będą miękk ie. W 
międzyczasie dodajemy sól, pieprz i resztę przypraw oraz oliwę. Na koniec dodajemy 
mascarpone . Przy pomocy blendera miksujemy całość na gładki krem. I gotowe. 
Smacznego :) 
 
 
 
Składniki 
na 2 litry zupy 
 

3/4 szklanki ugotowanej ciecierzycy 

1 szklanka czerwonej soczewicy 

1 duży batat 

1 cebula 

1 marchewka 

2 łyżeczki wędzonej papryki 

1 łyżeczka czosnku granulowanego 

1/4 łyżeczki chili 

1 łyżeczka soli himalajskiej 

kolorowy pieprz 

 

 

 

 

Przygotowanie 

 

W garnku na oliwie lub oleju podsmażamy posiekaną cebulę. Gdy cebula się zeszkli, dodajemy 

wędzoną paprykę i chwilkę podsmażamy, a następnie wrzucamy marchewkę pokrojoną w plastry, 

batata w kostkę oraz czerwoną soczewicę i zalewamy wodą do poziomu warzyw. 

 

Dodajemy liście laurowe i ziele angielskie. Zupę doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez 15 

minut. 

 

Po tym czasie dodajemy ciecierzycę, wyławiamy liście i ziela, doprawiamy solą, pieprzem, czosnkiem 

granulowanym i chili. Blendujemy na gładki krem. 


