
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLE MJIEJSKIE W ŁĘKNICY 
 
 

Jadłospis dekadowy  16.01.2023r. - 27.01.2023r. 
 

Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 

alergeny;1,3,

7,9,10 

Pieczywo żytnie, masło, 

wędlina, ser żółty ,papryka, 

ogórek ,kakao ,marchew, 

owoce 

Zupa pomidorowa z 

makaronem, zielenina, 

kopytka z polewą masłową, 

marchewka z jabłkiem, 

kompot 

Pieczywo żytnie, masło, jajko, 

wędlina, pomidor, szczypior, napój 

mleczny, marchewka 

Wtorek 

alergeny;1,7,

9,10 

Zupa mleczna, płatki 

zbożowe, bułka pszenna, 

masło ,twaróg, dżem, 

pomidor, ogórek, marchew, 

owoce 

Krupnik, zielenina, karkówka 

pieczona, kluski śląskie, 

fasolka zielona, kompot 

Budyń z musem owocowym, wafel 

ryżowy ,marchewka 

Środa 

alergeny;6,7,

9,10 

Pieczywo sojowe, masło, 

parówki, ser żółty, papryka 

rzodkiewka, kawa inka, 

marchew, owoce 

Zupa grochowa, zielenina, 

łazanki z kapustą, kompot 

Serek bakuś, paluch kukurydziany, 

marchewka 

Czwartek 

alergeny;1,3,

7,9,10 

Zupa mleczna, płatki 

kukurydziane, bułka graham, 

masło, twaróg, miód, ogórek, 

papryka, marchew, owoce 

Zupa ryżowa na rosole, 

zielenina, potrawka z 

kurczaka, ziemniaki, 

marchew z groszkiem, 

kompot 

Pieczywo mieszane, pasta jajeczna, 

szczypior, ogórek kiszony, napój 

mleczny, marchewka 

Piątek 

alergeny;1,3,

4,7,9,10 

Pieczywo ciemne ze 

słonecznikiem ,masło, 

wędlina ,ser żółty, 

rzodkiewka, kakao, 

marchew, owoce, 

Żurek z jajkiem, zielenina, 

filet rybny pieczony 

ziemniaki, kapusta kiszona, 

marchew ,jabłko, kompot 

Bułka drożdżowa  ,mleko, marchewka 

Poniedziałek 

alergeny;1,3,

7,9,10 

Pieczywo pszenne, masło, 

wędlina ,jajko, pomidor, 

ogórek, kawa inka, marchew, 

owoce 

Zupa ogórkowa, zielenina, 

ryż na mleku z jabłkiem, 

kompot 

Pieczywo pszenno-żytnie, masło, 

wędlina, ser żółty, papryka ,napój 

owocowy, marchewka 

Wtorek 

alergeny;1,3,

7,9,10 

Zupa mleczna ,płatki 

zbożowe, bułka pszenna, 

masło ,twaróg, dżem, 

papryka, rzodkiewka, 

marchew, owoce 

Rosół z makaronem, 

zielenina, filet z kurczak, 

ziemniaki, mizeria, kompot 

Kisiel z owocami, wafel ryżowy, 

marchewka 

Środa 

alergeny;1,7,

9,10 

Pieczywo żytnie, masło, 

wędlina, ser żółty, pomidor, 

ogórek, kakao, marchew, 

owoce  

Zupa wiosenna, zielenina, 

pierogi z truskawką, kompot 

Kasza manna z musem owocowym, 

paluch kukurydziany, marchewka 

Czwartek 

alergeny;1,3,

4,7,9,10 

Zupa mleczna z płatkami 

kukurydzianymi, bułka 

graham, masło, twaróg, 

miód, szczypior, papryka, 

ogórek, marchew, owoce  

Zupa brokułowa, zielenina, 

gulasz wieprzowy, kasza 

jęczmienna, buraczki, 

kompot 

Pieczywo graham, masło ,pasta z 

tuńczyka, jajko, szczypior, ogórek 

kiszony, napój mleczny, marchewka 

Piątek 

alergeny;1,3,

4,7,9,10 

Pieczywo ciemne ze 

słonecznikiem, masło, 

wędlina , ser żółty, pomidor, 

ogórek zielony ,kawa inka, 

marchew, owoce 

Zupa jarzynowa, zielenina, 

kotlet rybny, ziemniaki, 

kiszona kapusta, marchew, 

jabłko, kompot 

Jogurt owocowy, kanapka mleczna, 

marchewka 

 


