
 

Jadłospis Żłobek „Puchatek” 
 Śniadanie II Śniadanie II Danie Zupa Podwieczorek 
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 Płatki żytnie  na mleku, pieczywo 

pszenno-żytnie z masłem, szynką 
wieprzową, papryka, pomidor. 

(płatki żytnie, mleko, pieczywo pszenno- żytnie*, masło, szynka 
wieprzowa warzywa,) 

Owoc Naleśnik pełnoziarnisty twarogiem,  
jogurtem. Kompot owocowy 

(mąka pszenna pełnoziarnista, mleko, twaróg, jajo, 
jogurt, olej) 

Zupa jarzynowa na mięsie, 
ziemniakami. 

(seler, pietruszka korzeń, pietruszka natka 
marchew, ziemniaki, udziec z indyka, 

kalafior, fasolka, por, przyprawy)  
 

Bułka z masłem, 
serem żółtym. 

szczypiorkiem. 
Herbata owocowa 

(ser żółty masło, bułka 
pszenna*,warzywo) 
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Płatki owsiane na mleku (płatki owsiane, mleko) 

Pieczywo lniane z masłem, jajem i 
awokado (pasta) szczypiorek.  

(mleko, masło, jajo, pieczywo lniane*,awokado, warzywa,) 

Owoc Makaron z sosem bolognese. Woda z 
cytryną, imbirem 

(koperek, makaron b/j., mięso drobiowe  cukinia, 
pomidory pellati,, olej, mąka ryżowa/pszenna, 

przyprawy, cebula, czosnek)  

 

Zupa z ciecierzycy na mięsie, 
ziemniakami. 

(seler, pietruszka korzeń, pietruszka natka 
marchew, ziemniaki, udziec z indyka, 

ciecierzyca, por, przyprawy)  
 

Legumina z kaszy 
kukurydzianej 

mus z malin 
(kasza kukurydziana, mleko, 

maliny, cukier) 
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 Płatki ryżowe na mleku. Pieczywo 

pszenno-żytnie z masłem, kurczakiem 

gotowanym, pomidor, szczypiorek.  

(mleko, masło, kurczak gotowany , pieczywo pszenno-żytnie*, 
warzywa, płatki ryżowe,) 

Owoc Ziemniaki z koperkiem, kotleciki 
z kurczaka w otrębach, surówka z 

białej rzodkwi 
Woda z cytryną, imbirem 

 (ziemniaki, koperek, jaja, bułka tarta, otręby pszenne, 
mięso z kurczaka, mąka pełnoziarnista, biała 

rzodkiew, jogurt, przyprawy) 

Kasza manna na rosole 

( seler, pietruszka, marchew, pietruszka 

natka, por, przyprawy, ziemniaki, kasza 

manna) 

 

Winogrona, 

biszkopty bez cukru 

(winogrona, biszkopty) 
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 Pieczywo pszenno-żytnie z masłem, 

pasztetem (wyrób własny), ogórek 

kiszony. Kakao 
(kakao, mleko, pieczywo pszenno- żytnie*, masło, warzywa, 

mięso drobiowe, jaja) 

 

Owoc Kasza gryczana z koperkiem, gulasz 
wołowy, marchew z jabłkiem. 

Kompot owocowy.   
(kasza gryczana, koperek, mięso wołowe, cebula, mąka 

pszenna, przyprawy, marchew, jabłko, pietruszka, 
seler)  

 

Zupa krem z dyni 
( seler, pietruszka, marchew, ziemniaki, 

udziec z indyka, pietruszka natka, por, 
przyprawy, dynia) 

 

Chlebek bananowy 
(wyrób własny), 

mleko 
(mąka pszenna, mąka 

pełnoziarnista, jajo, olej, banany, 
mleko) 
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 Płatki kukurydziane na mleku  

Pieczywo lniane z masłem, twarożkiem na 
słodko 

 (pieczywo lniane*, masło, twaróg, jogurt, miód, mleko płatki 
kukurydziane) 

Owoc Ziemniaki z koperkiem, 
polędwica z dorsza, surówka z 

kapusty kiszonej. 
Kompot 

 (ziemniaki, koperek, dorsz , przyprawy, mąka 
pszenna, olej, kapusta kiszona, marchew, jabłko) 

Barszcz czerwony z 

ziemniakami 

(seler, marchew, pietruszka korzeń 
pietruszka natka, przyprawy, por, burak, 

ziemniaki, mięso indycze) 

Bułka cynamonowa, 

kakao 

(masło, bułka cynamonowa* 
mleko,)  

Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w jadłospisie. 

*Skład produktów dostępny u p.Intendent 


