
Jadłospis:  

Data  Zupa  II danie  

Poniedziałek  

6.02.2023r. 

Barszcz biały z kiełbasą i jajkiem 
(woda, ziemniaki,  barszcz biały, kiełbasa 

wiejska(mięso wieprzowe, sól, czosnek, 
pieprz, cukier, przyprawy, do 
wyprodukowania 100g produktu użyto 102g 
mięsa wieprzowego),porcja rosołowa 
,śmietana 18% (śmietanka pasteryzowana 
kultury bakterii mlekowych), marchew, 
pietruszka ,cebula ,seler,  masło 83% 
(śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 
mlekowych, B-karoten), jajka, 

Chleb(mąka pszenna, mąka żytnia, 

woda, drożdże, sól) 

 

Makaron ze szpinakiem z suszonymi 
pomidorami,  serem twarogowym i 
serem feta (makaron, mąka pszenna semolina 

100%, sól, może zawierać jaja), twaróg lasowiacki 
(mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji 
mlekowej),szpinak, ser feta, pomidory suszone 
,masło 83% (śmietanka pasteryzowana, kultury 
bakterii mlekowych, B-karoten) cebula, czosnek, 
przyprawy  

Herbata  z cytryną (woda, herbata czarna 

Lipton, cytryna, cukier)   

Owoc; pomarańcza 

Wtorek  

7.02.2023r.  

Zupa ziemniaczana (woda, ziemniaki 

, marchew, porcja rosołowa, pietruszka 
korzeń, cebula, seler, por, masło 83%- 
(śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 
fermentacji mlekowej) przyprawy, 
pietruszka zielona 

 

Gulasz mięsny z warzywami (mięso- 

szynka wieprzowa, kapusta biała, marchewka, 
pietruszka, seler, por, koncentrat pomidorowy 
30%, cebula, mąka pszenna , olej rzepakowy, 
przyprawy, koperek  

Kasza bulgur( kasza bulgur, masło 83% 

(śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 
fermentacji mlekowej), sól)  

Ogórek kiszony 

Kompot owocowy(woda, mieszanka 

kompotowa; owoce w zmiennych porcjach :jabłka, 
śliwki bez pestek, czarna porzeczka, wiśnie bez 
pestek, truskawki, cukier)  

Środa  

8.02.2023r.  

Zupa kalafiorowa z 
makaronem (woda, kalafior mrożony, 

porcja rosołowa, marchew,  śmietana 18% 
(śmietanka, żywe kultury bakterii 

fermentacji mlekowej), seler, cebula, masło 

83%- (śmietanka pasteryzowana, kultury 
bakterii fermentacji mlekowej) por, 
pietruszka korzeń, przyprawy, pietruszka 
zielona)   

 

Pulpeciki rybne  (ryba miruna max 5% 

glazury, bułka pszenna(mąka pszenna , woda, sól, 

drożdze, bułka tarta (mąka pszenna, drożdże, sól, 

woda), mąka pszenna, jajka, przyprawy, olej)  

 

Ziemniaki(ziemniaki, koperek,  sól), 

 

Fasolka szparagowa (fasolka szparagowa , 

bułka tarta (mąka pszenna, drożdże, sól, woda), 

masło 83%-  (śmietanka pasteryzowana, kultury 

bakterii fermentacji mlekowej 

Herbata z cytryną(woda, herbata czarna, 

cukier, cytryna) 

 

Owoc; gruszka 



Czwartek 

9.02.2023r. 

Rosół(woda, udka na rosół, marchew, 

seler, por, pietruszka korzeń, cebula, 

przyprawy, pietruszka zielona)    

Makaron nitki (mąka pszenna 

semolina 100%) 

 

Pieczone udko(udko z kurczaka, pieprz, sól, 

przyprawy) 

Kasza jęczmienna( kasza jęczmienna, masło 

83%- śmietanka pasteryzowana, kultury bakterii 

fermentacji mlekowej), sól 

 

Surówka z selera naciowego(Seler 

naciowy, śmietana 18% (śmietanka 
pasteryzowana kultury bakterii mlekowych),por, 
kukurydza konserwowa (kukurydza, woda, sól) , 
żurawina suszona (żurawina suszona (55-65%), 
cukier(35-45%),  olej,  sól, pieprz, cytryna 

Kompot owocowy(woda, mieszanka 

kompotowa; owoce w zmiennych porcjach :jabłka, 
śliwki bez pestek, czarna porzeczka, wiśnie bez 
pestek, truskawki, cukier)  

Piątek 

10.02.2023r. 

Zupa  jarzynowa z ryżem (woda, 

marchew,ryż, pietruszka korzeń, kapusta ,   
śmietana 18% (śmietanka, żywe kultury 

bakterii fermentacji mlekowej,   seler, por,  

masło 83%- śmietanka pasteryzowana, 
kultury bakterii fermentacji mlekowej), 
koncentrat pomidorowy, pietruszka korzeń, 
przyprawy, pietruszka zielona)    

 

Kopytka z sosem pieczarkowym 

Kopytka(ziemniaki, mąka pszenna, jajka, mąka 

ziemniaczana, bułka tarta (mąka pszenna, 
drożdże, sól ,woda),   

Sos pieczarkowy(pieczarki, cebula, śmietana 

18% (śmietanka pasteryzowana kultury bakterii 
mlekowych) , masło 83% (śmietanka 
pasteryzowana, kultury bakterii mlekowych, B-
karoten), przyprawy, 

Herbata z cytryną(woda, herbata czarna, 

cytryna, cukier)   

 Owoc; jabłko 

Uwaga: Zastrzega się zmiany w jadłospisie. 

-Napoje przygotowywane na miejscu zawierają 5g cukru w 250ml produktu gotowego do spożycia. 

- Alergeny wyróżnione poprzez pogrubienie czcionki i podkreślenie. 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


