
200ml 200ml 200ml 200ml 200ml

50g 50g 50g 1szt 50g

10g 10g 10g 10g 10g

40g 30g 60-70g 30g 40g

20g 10g 30g 20g 20g

30g 30g 30g 20g 30g

10g 10g

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

150m

l

100g/ 

1szt

100g/ 

1szt

250ml 250ml
250m

l
250ml 250ml

130g 80g
80g/ 

50g
80g 1szt

130g 130g

130g 130g

80g

80g 80g
40g/ 

20g

1/2 

szt

100g/ 

7g

2szt/ 

30g
150g

150g/ 

8g

15g/ 

15g

JADŁOSPIS PODSTAWOWY  COGITO- TYDZIEŃ IV 24.06.2019 -28.06.2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Pieczywo jasne i 

razowe z dynią (1,11)

Pieczywo  jasne i 

orkiszowe (1,11)
Bułka kajzerka  (1,11)

Kasza manna  na mleku z 

jabłkiem i cynamonem(1,7)
Herbata owocowa

Schab pieczony 

(1,6,9,10)
Sałata

Pasta jajeczna z 

warzywami (3)

Rzodkiewka Pomidor

Ketchup (1,10) Sałata

Ogórek zielony Serek żólty (7)

Ogórek zielony Pomidor

Szynka  wieprzowa 

(1,6,9,10)

Pasta rybna z 

szczypiorkiem (4,3)

Czekoladowa owsianka na 

mleku z malinami (1,7)                           

Kawa inka na mleku 

(1,7)

Pieczywo jasne i razowe 

(1,11)

Pieczywo pszenno - żytnie  

(1,11)

Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7) Masło (7)

ŚNIADANIE

Herbata owocowa

Barszcz czerwony z 

koperkiem 

zabielany(1,7,9)

II ŚNIADANIE Owoc sezonowy Owoc sezonowy Sok owocowy (tłoczony) Owoc sezonowy Owoc sezonowy

Wiosenny twarożek (7)
Polędwica 

drobiowa(1,6,9,10)

Kiełbaski drobiowe 

(6,10)

Ogórek małosolny (10)

Leczo  (1,6,9)
Kotlecik schabowy 

panierowany (1,3)

Placuszki z mięsem ( 

filet z indyka) i 

warzywami  w sosie 

serowym ze 

szczypiorkiem (1,7) 

Nugetsy  drobiowe w 

ziarnach sezamu (wyrób 

własny) (1,3,11)

Naleśniki cytrynowe z 

białym serkiem 

posypane kokosem 

(wyrób własny) 

(1,3,7,8)

OBIADY

Zupa koperkowa z 

ziemniakami 

zabielana(1,7,9)

Zupa ogórkowa z koperkiem 

zabielana  (1,7,9,10)

Krem z pomidorów, 

marchewki, papryki, 

ziemniaków z natką 

pietruszki i ziarnami 

dyni zabielana(1,7,9)

Krupnik z dodatkiem 

kaszy jaglanej z natką 

pietruszki  (1,9)

Ryż paraboliczny (1) Ziemniaki z koperkiem Kasza jęczmenna (1) Ziemniaki z koperkiem Polewa owocowa (7)

Buraczki na ciepło  (7)
Surówka z ogórka 

zielonego i cebuli

Surówka z kapusty 

pekińskiej, rukoli w 

sosie smietanowo 

jogurtowym (7)

Banan

OPRACOWANO PRZEZ DIETETYKAZAZNACZONO 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.

PODWIECZOREK

Koktajl "Shreka" 

owocowo - warzywny z 

chrupkami 

kukurydzianymi   (1)

Wafle ryżowe z kremem 

śliwkowo - czekoladowym 

(wyrób wwłasny) (1)

Deser brzoskwiniowo 

serowy z migdałami 

(wyrób własny) (1,7,8)

Kisiel owocowy do picia 

+ chrupki kukurydziane 

(1)

Snacki kukurydziane z 

dipem warzywno serowym 

(1,7)




