
 
Jadłospis Żłobek „Puchatek” dieta bez nabiału 

 Śniadanie II Śniadanie II Danie Zupa Podwieczorek 
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 Płatki orkiszowe na napoju roślinnym 

Płatki orkiszowe, napój roślinny (owsiany/sojowy/migdałowy) 
Pieczywo pszenne z hummusem i 

pomidorem 
pieczywo pszenne*, hummus (z sezamem), warzywa 

Owoc Kasza kuskus z koperkiem. 
Gulasz z soczewicy i warzyw. 

Kompot. 
Kasza kuskus (pszenica), koperek, soczewica 

czerwona, cukinia, fasolka szparagowa, marchew, 
przyprawy, olej, owoce na kompot 

Zupa ogórkowa 
Seler, marchew, pietruszka, por, 

cebula, pietruszka natka, udziec z 
indyka, ogórki kiszone, ziemniaki, 

przyprawy 

Bułka z wędliną i 
ogórkiem 
Herbata 

Bułka pszenna*, wędlina*, warzywa, 
herbata 
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Kaszka manna na napoju roślinnym 
Kaszka manna (pszenica), napój roślinny 

(owsiany/sojowy/migdałowy) 
Pieczywo pszenne z pastą jajeczną i 

rzodkiewką 
pieczywo pszenne*, jaja, warzywa  

 

Owoc Ryż biały z koperkiem. 

Gołąbki bez zawijania w sosie 

pomidorowym. 

Gotowany brokuł. 

Lemoniada. 
Ryż biały, koperek, filet z kurczaka, biała kapusta, mąka 

pszenna, jaja, koncentrat pomidorowy, brokuły, przyprawy, 
cytryny 

Zupa ziemniaczana 
Seler, marchew, pietruszka, por, 

cebula, pietruszka natka, udziec z 
indyka, udka z kurczaka, ziemniaki, 

przyprawy 
 

Jogurt roślinny z musem 
brzoskwiniowym 

Biszkopty 
Jogurt sojowo-kokosowy*, 

brzoskwinie*, biszkopty* (mąka 
pszenna, jaja) 
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 Herbata 

Pieczywo pszenne pasztetem i ogórkiem 

kiszonym 
pieczywo pszenne*, jaja, wątroba kurczaka, udka z kurczaka, 

przyprawy, olej, warzywa  
  

Owoc Kasza bulgur z koperkiem. 

Zraziki wieprzowe. 

Surówka z selera. 

Kompot. 
Kasza bulgur (pszenica), koperek, łopatka wieprzowa, jaja, 

mąka pszenna, seler, jabłko, marchew, olej, przyprawy, owoce 
na kompot 

Zupa jarzynowa 
Seler, marchew, pietruszka, por, 

cebula, pietruszka natka, udziec z 
indyka, groszek, kalafior, ziemniaki, 

przyprawy  
 

Bułka z dżemem 
owocowym 

Napój roślinny na ciepło 
Bułka pszenna*, dżem owocowy*, 

napój roślinny 
(owsiany/sojowy/migdałowy) 
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 Płatki jaglane na napoju roślinnym 

Płatki jaglane, napój roślinny (owsiany/sojowy/migdałowy) 
Pieczywo pszenne z pastą z ciecierzycy i 

pomidorem 
pieczywo pszenne*, ciecierzyca, pomidory suszone, przyprawy, 

olej, warzywa 

Owoc Ziemniaki z koperkiem. 

Panierowana polędwica z dorsza. 

Surówka z kapusty kiszonej. 

Sok owocowy. 
Ziemniaki, koperek, dorsz, jaja, mąka pszenna, kapusta 

kiszona, marchew, jabłko, olej, przyprawy (z gorczycą), sok 
100% 

Zupa pomidorowa z 
makaronem 

Seler, marchew, pietruszka, por, 
cebula, pietruszka natka, udziec z 
indyka, koncentrat pomidorowy, 

makaron pszenny, przyprawy  
 

Mus jabłkowy 
Flipsy kukurydziane 

Jabłka, flipsy kukurydziane* 
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Napój roślinny na ciepło 
napój roślinny (owsiany/sojowy/migdałowy) 

Pieczywo pszenne z pieczonym 
kurczakiem (wyrób własny) i ogórkiem 
pieczywo pszenne*, filet z kurczaka, olej, przyprawy, warzywa 

Owoc FESTYN 
Pieczywo pszenne. 

Kiełbaska/parówka z pieca. 
Surówka z kapusty młodej. 

Lemoniada/woda/sok owocowy. 
Bułka pszenna*, kiełbasa*/parówka*, młoda kapusta, 

marchew, koperek, olej, przyprawy, cytryny, sok 100% 

Zupa krem z białych 
warzyw 

seler, marchew, pietruszka, por, 
cebula, pietruszka natka, udziec z 

indyka, ziemniaki, przyprawy 

Kisiel truskawkowy, 
Wafel ryżowy 

mąka ziemniaczana, cukier, truskawki, 
wafel ryżowy* 

Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w jadłospisie. 

*Skład produktów dostępny u Intendenta 


