
300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

320g 100g
100g/ 

80g
10szt 100g

150g 150g 1 szt 150g

60g 100g 100g 60g 100g

200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

1szt/

100g 

1szt/

100g 

1szt/

100g 

1szt/

100g 

1szt/1

00g 

Ziemniaki z koperkiem Ryż pełnoziarnisty (1) Kefir (7)

Zupa szpinakowa z 

ziemniakami i jajkiem 

zabielana z koperekiem 

(1,3,7)

Makaron penne z 

kurczakiem i brokułem w 
sosie śmietanowym z 
natką pietruszki 
(1,3,7)

Kotlet sachabowy 

panierowany (1,3)

Pulpecik z kurczaka i 

indyka w sosie koperkowym 

(1,3,7)

Pierogi ruskie okraszane 

cebulką - wyrób własny 
(1,3,7)

Surówka z włoskiej 
kapusty papryki 

pomidoru i szczypiorku

Marchewka z groszkiem 

(1,7)
Surówka z buraczków

Surówka z czerwonej 

kapusty 

Kompot z owoców 

sezonowych
Kompot z owoców sezonowych Kompot z owoców sezonowych

Kompot z owoców 

sezonowych

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SP 23 - TYDZIEŃ I 4.010.2021 -8.10.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

OBIAD

Kompot z owoców sezonowych

Surówka wielowrzywna na 

bazie białej kapusty 
ogórkiem kiszonym

Zupa krem z dyni ze 

słonecznikiem zabielana i 
koperkiem (1,7,9)

Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

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 pochode, 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. 

    OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 

Dominika Mikłas                                                                                                                       
Dietetyk kliniczny

Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Zupa grysikowa z natką 
pietruszki (1,9)

Zupa jarzynowa z 

zielonym groszkiem z 

ziemniakami natką 
pietruszki zabielana 

(1,7,,9,

Zupa pomidorowa z ryżem 
z natką pietruszki 
zabielana (1,7,9)

Filet rybny panierowany w 

płatkach kukurydzianych 
(1,3,4)

Ziemniaki puree 



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

320g 100g
100g/ 

80g
4szt 2szt

150g 150g 150g 100g

60g 100g 100g 100g 60g

200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

1szt/ 

100g 

1szt/ 

100g 

1szt/ 

100g 

1szt 

/100g 

1szt/ 

100g 

    OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 

Dominika Mikłas                                                                                                                       
Dietetyk kliniczny

Surówka z selera i 

gruszki (9)

Mix sałat z ogórkiem 
i sosem winegret

Surówka z kiapusty 

białej z marchewki i 
pora z  dodatkiem 

natki pietruszki

Marchewka z chrzanem 

(7)

Surówka z kapusty 

kiszonej marchewki i 

jabłka  (10)

Owoc sezonowy

Kompot z owoców 

sezonowych

Kompot z owoców 

sezonowych

Kompot z owoców 

sezonowych

Kompot z owoców 

sezonowych

Kompot z owoców 

sezonowych

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 pochode, 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.

Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Zupa krem z pieczonej 

marchewki z pestami 

dyni (1,9)

Makaron  z mąki durum 
sosem bolońskim z 
mięsem drobiowym 
(1,3,9)

Kotlet pożarski z 
mięsa wieprzowego 
natką pietruszki (1,3)

Zupa ogórkowa 

ziemniakami koperkiem 

zabielana (1,7,9,10)

OBIAD

Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Ziemniaki z koperkiem

Shrekowe naleśniki z 
serkiem kokosowym - 

własny wyrób (1,3,7)

Polewa jogurtowo 

malinowa (7)
Ryż brązowy (1) Ziemniaki z koperkiem

Zupa żurek z ziemniakami 
z majerankiemi (1,9)

Filecik z kurczaka 

soute w sosie serowo 

ziołowym (1,7)
Paluszki rybne z fileta 

(1,2,3,4,6.9,10,14)

Zupa barszcz czerwonyy 

z ziemniakami z 

koperkiem zabielany 

(1,7,9)

Zupa krupnik z kaszą 
jęczmienną z natką 
pietruszki (1,9)

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SP 23- TYDZIEŃ II 11.10.2021 -15.10.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

150g 4 szt 280g 10szt
100g/1

00g

150g 150g 100g 60g 150g

100g 100g 60g

200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

1szt/ 

100g 

1szt/ 

100g 

1szt/ 

100g 

1szt/ 

100g 

1szt/ 

100g 

OBIAD

Zupa brokułowa z 
ziemniakami zabielana 

i z koperkiem (1,7,9)

JADŁOSPIS PODSTAWOWY  SP 23- TYDZIEŃ III 18.10.2021 -22.10.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Zupa z fasolki 

szpragowej z 

ziemniakami z koperkiem 

zabielana (1,7,9)

Domowy rosól z makaronem z 

mąki durum z lubczykiem 
(1,3,9)

Zupa kapuśniak z 
ziemniakami i natką 
pietruszki (1,9,10) 

Zupa pomidorowa z 

makaronem natką 
pietruszki zabielana 

(1,3,7,9)

Ryż pełnoziarnisty z 
kurkumą (1) Ziemniaki z koperkiem

Wieprzowina po chińsku 
z ananasem(1)

Nugetsy drobiowe (kurczak) 

w kukurydzianej panierce 

[1,3]

Kompot z owoców 

sezonowych
Kompot z owoców sezonowych

Ryba panierowana w 

sosie greckim z 

włoszczyzną (1,3,4,9)

Polewa jogurtowa z 

cynamonem (7)
Buraczki Ziemniaki z koperkiem

Ryż z prażonym jabłkiem 
(1)

Pierogi z mięsem i 
cebulką - wyrób własny 
(1,3)

    OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 

Dominika Mikłas                                                                                                                       
Dietetyk kliniczny

Surówka z marchwii i 

pora

Surówka z kapusty 

pekińskiej kukurydzy 
ogórka kiszonego z natką 
pietruszki

Surówka z marchwi i 

brzoskwini

Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

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 pochode, 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.

Owoc sezonowy

Kompot z owoców 

sezonowych

Kompot z owoców 

sezonowych

Kompot z owoców 

sezonowych



300ml 300ml 300ml 300ml 300ml

320g 100g 2szt
100g/ 

80g
100g

150g 1 szt 150g 150g

100g 60g 100g 100g

200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

1szt/ 

100g 

1szt/ 

100g 

1szt/ 

100g 

1szt/ 

100g 

1szt/ 

100g 

Ziemniaki z koperkiem

Barszcz ukraiński z 
fasolą i natką 

pietruszki zabielany 

(1,7,9)

Łazanki z białej i 
kiszonej kapusty z 

kiełbaską  (1,3,6,9,10)
Kotlecik mielony 

wieprzowy (1,3,)

Kompot z owoców sezonowych
Kompot z owoców 

sezonowych

Surówka Colesław (3,10)

Kompot z owoców 

sezonowych

Kompot z owoców 

sezonowych

Owoc sezonowy Owoc sezonowy Owoc sezonowy

    OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKA: 

Dominika Mikłas                                                                                                                       
Dietetyk kliniczny

JADŁOSPIS PODSTAWOWY SP 23- TYDZIEŃ IV 25.10.2021 -29.10.2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

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 pochode, 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.

Udko z kurczaka pieczone  w 

sosie pieczarkowym (1,7)

Ryba panierowana w 

ziarnach słonecznika 
(1,3,4)

Kompot z owoców 

sezonowych

OBIAD

Zupa kalafiorowa z 

ziemniakami z koperkiem 

zabielana (1,7,9)

Zupa serowo-cebulowa z 

koperkiem (1,7,9)

Zupa z ciecierzycy z 

ziemniakami z natką 
pietruszki (1,9)

Zupa krem z zielonego 

groszku z gałką 
muszkatałową i mięta 

posypanym natką pietruszki 
i ziarnami słonecznika 

(1,9)

Duszona marchewka z 

groszkiem (1,7)

Buraczki z cebulką i 
ogórkiem kiszonym (10)

Surówka z kiszonej kapusty, 

marchewki, pora z natką 
pietruszki (10)

Ziemniaki z koperkiem Jogurt naturalny (7) Kasza jęczmienna (1)

Naleśniki po rusku - 
wyrób własny (1,3,7)

Owoc sezonowy Owoc sezonowy


