
  

 

 

PRZEDSZKOLE ROSOCHA:12-16.12.2022 
Wykaz alergenów występujących w potrawach: 1 – zboża zawierające gluten; 2 – skorupiaki i produkty pochodne; 3 – jaja i produkty pochodne; 4 – ryby i produkty 
pochodne; 5 – orzeszki ziemne i produkty pochodne; 6 – soja i produkty pochodne; 7 – mleko i produkty pochodne; 
8 – orzechy; 9 – seler i produkty pochodne; 10 – gorczyca i produkty pochodne; 11- sezam i produkty pochodne; 12 – dwutlenek siarki i siarczyny;  
13 – łubin i produkty pochodne; 14 – mięczaki i produkty pochodne      

STAŁY DOSTEP DO PŁYNÓW ZAPEWNIA PLACÓWKA 
Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 12.12.2022 
Płatki ryżowe na mleku [7] (100g) 
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Pieczywo pszenne [1] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (5g)  
Łopatka wieprzowa w pietruszce [9,10] (20g) 
Ser topiony, gouda [7] (20g) 
Sałata (10g), Marchew (20g) 
Herbata owocowa (200ml) z cukrem (3g)  

Zupa jarzynowa z ziemniakami i fasolką 
szparagową [1,7,9] (300ml)                            
Twarożek półtłusty  [7] (80g) z rzodkiewką 
i szczypiorkiem (20g) 
Ziemniaki, gotowane (150g) 
Jabłko (80g) 
Kompot z czarnej porzeczki (200ml) z 
cukrem (3g) 

Pieczywo wieloziarniste [1,11] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (3g) 
Pieczeń rzymska [9,10] (20g)  
Ogórek zielony (20g) 
Herbata czarna bez cukru (200ml) 
 

E:978,78kcal; B:42,59g; T:29,83g; W:146,93g;  w tym błonnik:14,15g 

Wtorek 13.12.2022 

Kawa zbożowa na mleku [1,7] (200ml) z 
cukrem (3g)  
Pieczywo graham [1] (20g)  
Pieczywo wieloziarniste [1,11] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (5g)  
Dżem owocowy, niskosłodzony (50g) 
Szynka drobiowo- miodowa [9,10] (20g) 
Rzodkiewka (20g), Jabłko (20g) 
Herbata czarna (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa pomidorowa z ryżem białym [1.7.9] 
(300ml) 
Kotlet wieprzowy, mielony, duszony [1,3,9] 
(60g) w sosie pieczarkowym [1,7,9] (20ml)   
Ziemniaki, gotowane (150g) 
Surówka z kapusty pekińskiej z marchewką 
(100g) 
Kompot truskawkowy (200ml) z cukrem 
(3g) 

Jogurt owocowy [7] (150g) 
Herbatniki pszenne [1,3,5,6,7,8,11] (3szt) 

E:1119,32kcal; B:41,86g; T:42,82g; W:152,31g;  w tym błonnik:13,85g 

Środa 14.12.2022  

Płatki jaglane na mleku [7] (100g)  
Pieczywo pszenne [1] (20g)  
Pieczywo graham [1] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (5g)  
Parówka wieprzowa na ciepło [6,9,10] (40g)  
Pomidor (20g),  Papryka czerwona (20g) 
Herbata czarna (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa rosół z makaronem pszennym [1,3,9] 
(300ml)  
Udko z kurczaka, pieczone [9] (60g) 
Ziemniaki, gotowane (150g) 
Sałata masłowa (70g) z jogurtem 
naturalnym [7] (30g)                          
Kompot śliwkowy (200ml) z cukrem (3g) 

Chałka pszenna [1,3,5,6,8,11] (40g) z dżemem 
owocowym niskosłodzonym (20g)                           
Herbata owocowa bez cukru (200ml) 

E:1077,56kcal; B:44,89g; T:38,75g; W:147,09g;  w tym błonnik:11,83g 

Czwartek 15.12.2022 

Kakao na mleku [7] (200ml) z cukrem (3g)  
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Pieczywo graham [1] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (5g) 
Kiełbasa wieprzowa żywiecka [9,10] (20g) 
Ser żółty, gouda [7] (20g) 
Rzodkiewka (20g), Ogórek zielony (20g) 
Herbata czarna (200ml) z cukrem (3g) 

Zupa kapuśniak z białej kapusty z 
pomidorami [9] (300ml)                                    
Filet drobiowy, gotowany [9] (60g) w sosie 
koperkowym [1,7,9] (20ml)                              
Ryż biały, gotowany (150g)                          
Surówka z marchwi i jabłka (100g)              
Kompot wieloowocowy (200ml) z cukrem 
(3g) 

Budyń na mleku (100g)  z owocami świeżymi/ 
mrożonymi  [1,3,7] (50g) 
Biszkopty pszenne [1,3,5,6,7,8,11] (3 szt) 
 
 

E:1013,49kcal; B:48,77g; T:30,83g; W:160,50g;  w tym błonnik:15,52g 

Piątek 16.12.2022 

Płatki owsiane na mleku [1,7] (100g) 
Pieczywo pszenno-żytnie [1] (20g)  
Pieczywo pszenne [1] (20g)  
Masło śmietankowe [7] (5g)  
Twarożek, półtłusty [7] (20g)  
Szynka wieprzowa gotowana [9,10] (20g)  
Ogórek kiszony [10] (20g), Rzodkiewka (20g) 
Herbata owocowa (200ml) z cukrem (3g)  

Zupa barszcz czerwony z makaronem 
pszennym [1,7,9] (300ml) 
Filet rybny panierowany, smażony [1,3,4,9] 
(60g)  
Ziemniaki, gotowane (150g)  
Surówka z kiszonej kapusty z marchewką 
(100g) 
Kompot jabłkowy  (200ml) z cukrem (3g) 

Ryż na mleku (100g)  ze świeżymi/ mrożonymi 
owocami [7] (50g) 
 

E:1085,99kcal; B:43,11g; T:28,40g; W:176,97g;  w tym błonnik:14,58g 


