
Intendent zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w jadłospisie. 

*Skład produktów dostępny u Intendenta 

 
Jadłospis Żłobek „Puchatek” dieta bez nabiału 

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

Płatki owsiane, napój roślinny* (owsiany/sojowy/migdałowy) 
Pieczywo pszenno-żytnie z wędliną i 

ogórkiem kiszonym 
pieczywo pszenno- żytnie*, wędlina*, warzywa 

Owoc 

 

Ziemniaki z koperkiem 

Gulasz z udźca indyka 

Surówka z marchewki 

Kompot jabłkowy 
Ziemniaki, koperek, udziec z indyka, marchew, jabłko, olej 

rzepakowy, przyprawy, jabłka 

Zupa fasolowa 
Seler, marchew, pietruszka, por, 

cebula, pietruszka natka, udziec z 
indyka, fasola biała, ziemniaki, 

przyprawy  

Bułka z pastą jajeczną i 
rzodkiewką 

Herbata 
Bułka pszenno-żytnia*, jaja, 

przyprawy, warzywa, herbata  
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Kasza manna na napoju roślinnym 
Kasza manna (pszenica),  napój roślinny* 

(owsiany/sojowy/migdałowy) 
Pieczywo pszenno-żytnie z pastą z 

soczewicy i papryką  
pieczywo pszenno- żytnie*, soczewica czerwona, przyprawy, 

warzywa 

Owoc Ziemniaki z koperkiem 

Pulpety z indyka w sosie 

koperkowym 

Surówka z kapusty pekińskiej 

Lemoniada 
 Ziemniaki, koperek, filet z indyka, jaja, mąka pszenna, 

kapusta pekińska, marchew, olej rzepakowy, przyprawy, 
cytryny  

Rosół z makaronem 
Seler, marchew, pietruszka, por, 

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

pszenny, przyprawy 

Jogurt roślinny z 
owocami leśnymi 

Flipsy kukurydziane 
Jogurt sojowo-kokosowy*, jagody, 

maliny, flipsy kukurydziane* 
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Herbata 
Pieczywo pszenno-żytnie z pastą z 

kurczaka, pomidorów suszonych i 

ogórkiem 
Pieczywo pszenno-żytnie*, udka z kurczaka, przyprawy, 

pomidory suszone*, olej rzepakowy, warzywo 

 

Owoc Kasza gryczana z koperkiem 

Pieczeń rzymska 

Bukiet warzyw na parze 

Kompot owocowy 
Kasza gryczana, koperek, łopatka wieprzowa, jaja, mąka 

pszenna, cebula, czosnek, marchew, brokuły, kalafior, olej 
rzepakowy, przyprawy, mieszanka owocowa na kompot 

Zupa krem z dyni 
Seler, marchew, pietruszka, por, 

cebula, pietruszka natka, udziec z 
indyka, ziemniaki, dynia, czosnek, 

przyprawy 
 

Bułka z hummusem 
Napój roślinny 

Bułka pszenna*, hummus (z 
sezamem),  napój roślinny* 

(owsiany/sojowy/migdałowy) 
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 Makaron na napoju roślinnym 

Makaron pszenny, napój roślinny* (owsiany/sojowy/migdałowy) 
Pieczywo pszenno-żytnie z pieczonym 

indykiem i rzodkiewką  
Pieczywo pszenno-żytnie*, filet z indyka, przyprawy, olej 

rzepakowy, warzywa 

Owoc Kasza bulgur z koperkiem 

Gulasz z soczewicą i warzywami 

Sok owocowy 
Kasza bulgur (pszenica), koperek, soczewica czerwona, 

cukinia, groszek, fasolka szparagowa, marchew, olej 
rzepakowy, przyprawy, sok owocowy 100% 

(jabłkowy/jabłkowo-wiśniowy) 

Żurek z białą kiełbasą 
Seler, marchew, pietruszka, por, 

cebula, pietruszka natka, udziec z 
indyka, ziemniaki, zakwas żytni*, 

biała kiełbasa*, czosnek, przyprawy 
  

Sałatka owocowa 
Ciasteczko zbożowe 

Brzoskwinie*, banan, jabłko, ciastko 
zbożowe* (mąka pszenna, płatki 

owsiane) 
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Kakao na napoju roślinnym 
napój roślinny* (owsiany/sojowy/migdałowy), kakao, cukier 

Pieczywo pszenno-żytnie z hummusem, 

awokado i pomidorem 
Pieczywo pszenno-żytnie*, awokado, hummus (z sezamem), 

warzywa  
 

Owoc Ziemniaki z koperkiem 

Kotlecik rybny 

Surówka z białej kapusty 

Lemoniada z imbirem 
Ziemniaki, koperek, filet z pstrąga, polędwica z dorsza, 

mąka pszenna, jaja, kapusta biała, marchew, natka 
pietruszki, olej rzepakowy, przyprawy (z gorczycą), 

cytryny, imbir 

Zupa marchewkowa z 
ryżem 

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

indyka, ryż biały, przyprawy 
  

Domowe ptasie mleczko 
na napoju roślinnym z 
sosem truskawkowym 

napój roślinny* 
(owsiany/sojowy/migdałowy), 

żelatyna, truskawki, cukier 


