
 

Jadłospis dla Szkoły Podstawowej nr 24 od 22.05-26.05.2022r.           

Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 
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 KASZA MANNA (semolina)  NA 

MLEKU 200ml 

 

  PIECZYWO GRAHAM 40g (mąka 

pszenna typu 1850, mąka pszenna typu 

550, mąka żytnia typu 720, otręby 

pszenne, woda, cukier, drożdże, sól, 

mieszanka ziaren 
 

 MASŁO 10g (masło 82%, śmietanka 

pasteryzowana), 

 

 OGONÓWKA 25 g |(mięso z szynki 

wieprz.  73,53%, woda, sól, może 

zawierać zboża zawierające gluten, soję, 

gorczyce, jajka, mleko – z laktozą, 

seler i ich produkty pochodne ) 
 

    POMIDOR 5g, RZODKIEWKA 5g 

     HERBATA (herbata czarna) 200ml     z                                              

CYTRYNĄ 3g i MIODEM 5g 

 

ZUPA ZIEMNIACZANA Z PIECZYWEM MIESZANYM 
250ml-300ml  (wywar warzywno-drobiowy – korpus z kurczaka,  

marchew, pietruszka, por, cebula, koper, natka pietruszki, seler, 

ziemniaki, mąka pszenna, śmietana:(żywe kultury fermentacji 

mlekowej) 

 

 

 SPAGHETTI  220g-280g (makaron spaghetti (mąka 

makaronowa pszenna, woda, substancja wzbogacająca - 

witamina A), łopatka wieprzowa, olej, mąka pszenna, ser żółty- 

ser podpuszczkowy, dojrzewający (mleko, sól, kultury bakterii, 

barwnik –annato norbiksyna), koncentrat pomidorowy, pomidory 

krojone, czosnek, naturalne przyprawy), 
 

 KOMPOT WIELOOWOCOWY 200ml (truskawki, 

aronia, porzeczki czarne, śliwki, wiśnie) 
 

 

 

 

 JABŁKO 1 szt. 
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 PIECZYWO RAZOWE 40g (mąka 

orkiszowa  typu 7500,mąka żytnia typu 

720 woda, cukier, drożdże, sól, 

margaryna [wyselekcjonowane tłuszcze i 

olej roślinny (olej rzepakowy),woda]),  

 

 KURCZAK GOTOWANY 25g 

(mięso z piersi kurczak 80,3 %, może 

zawierać zboża zawierające gluten, soję, 

gorczyce, jajka, mleko (z laktozą), 

seler i ich produkty pochodne)) 

 

 MASŁO 10g (masło 82%,śmietanka 

pasteryzowana), 
OGÓREK ZIELONY 10g, PAPRYKA 

10g 

       KAKAO NA MLEKU 200ml Z                                     

MIODEM 5g (mleko, kakao- może 

zawierać seler, gorczyce, sezam ,gluten, 

jaja, laktozę, soję, orzechy, orzechy 

ziemne). 

 

 

 ZUPA SZCZAWIOWA Z JAJKIEM I PIECZYWEM 

MIESZANYM 250ml-300ml  (wywar warzywno-drobiowy – 

korpus z kurczaka, marchew, pietruszka, por, cebula, koper, 

natka pietruszki, seler, ziemniaki ,szczaw, jajko, mąka pszenna, 

śmietana: kultury bakterii fermentacji mlekowej, przyprawy 

naturalne, chleb 25g (mąka pszenna typu 750,woda, mąka 

żytnia typu 720, drożdże, sól) 
 

 PULPETY WIEPRZOWE W SOSIE ŚMIETANOWO-

KOPERKOWYM 120g (łopatka wieprzowa, szynka wieprz. 

surowa, cebula, bułka pszenna (mąka pszenna, woda, cukier, 

drożdże mąka żytnia, sól , margaryna [wyselekcjonowane 

tłuszcze i olej roślinny (olej rzepakowy),woda] mąka słodowa 

pszenna, mąką sojowa, kwas askorbinowy, enzymy), bułka tarta 

(mąka pszenna ,woda, drożdże, sól), olej, jajka, przyprawy 

naturalne, musztarda (woda gorczyca, ocet, cukier, sól, 

przyprawy),koper , śmietana 12%( kultury bakterii fermentacji 

mlekowej) 
 SURÓWKA WIOSENNA 85g  (rzodkiewka, sałata, jogurt 

naturalny: zawartość tł. 2,5% mleko, odtłuszczone mleko w 

proszku, białka mleka, żywe kultury bakterii jogurtowych, 

koperek, przyprawy naturalne),  

 

 WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM  200ml.(woda, cytryna , 

miód) 

 

 CIASTKA SANTE BEZ 

CUKRU50g(mąka 

pszenna, pszenna 

pełnoziarnista, żytnia 

,jęczmienna, 

pełnoziarniste płatki 

owsiane, orkiszowe ,olej 

słonecznikowy,morela 

suszona,serwatka w 

proszku(z mleka), 

węglany 

sodu,wodorowęglan 

amonu,sól 

morska,aromaty. 

Produkt może zawierać soję 

oraz orzechy. 
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  BUŁKA FIT 40g (mąka pszenna 

typu 1850, mąka pszenna typu 550, 

mąka żytnia typu 720, otręby 

pszenne, woda, cukier, drożdże, sól, 

mieszanka ziaren), 
 

 KIEŁBASA KRAKOWSKA:  mięso 

wieprz. 84%, woda, sól, może zawierać 

zboża zawierające gluten, soję, 

gorczyce, jajka, mleko (z laktozą), 

seler i ich produkty pochodne, marchew, 

pietruszka, por, cebula, koper, natka 

pietruszki, seler, ziemniaki, mąka 

pszenna, jaja, olej rzepakowy, 

 

 MASŁO 10g (masło 82%,śmietanka 

pasteryzowana), 

 OGÓREK  10g, SZCZYPIOR 5g 
 HERBATA (herbata czarna) 200ml 

z CYTRYNĄ 3g i MIODEM 5g 

 

 

 

   ZUPA PIECZARKOWA Z PIECZYWEM 

MIESZANYM 250ml-300ml (wywar warzywno-

drobiowy – korpus z kurczaka, marchew, pietruszka, por, 

cebula, pieczarka, koper, natka pietruszki, seler, 

ziemniaki, mąka pszenna, masło: masło 82%, śmietana 

(śmietanka pasteryzowana,  przyprawy naturalne, chleb 

25g (mąka pszenna typu 750,woda, mąka żytnia typu 

720, drożdże, sól)śmietana ;  kultury bakterii fermentacji 

mlekowej 

 

 

 NALEŚNIKI Z SEREM I ŚMIETANĄ mąka pszenna, 

mleko,  twaróg półtłusty ,jaja , cukier, olej, ) 

 

 
 

 KOMPOT WIELOOWOCOWY 200ml (truskawki, 

aronia, porzeczki czarne, śliwki, wiśnie) 

 

 

SEREK WIEJSKI  1szt. 

Serek twarogowy ziarnisty 
mleko, śmietanka 
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  PŁATKI OWSIANE  NA MLEKU 

Z  MORELĄ  200ml (mleko, płatki 

owsiane: gluten, morela suszona: 

substancja konserwująca dwutlenek 

siarki) 

 PIECZYWO ŻYTNIE 30g, (mąka 

pszenna typu 500 mąka pszenna 

typu 750, mąka żytnia typu 720, 

woda, cukier, drożdże, sól, 

margaryna [wyselekcjonowane 

tłuszcze i olej roślinny (olej 

rzepakowy),woda]), 

 

 SCHAB PIECZONY Z 

MAJERANKIEM 25g ( schab b/k 

73,53% może zawierać zboża 

zawierające gluten, soję, gorczyce, 

jajka, mleko (z laktozą), seler i ich 

produkty pochodne), 

 

 PAPRYKA 10g, RUKOLA 5g 

      HERBATA (herbata czarna) 200ml 

z CYTRYNĄ 3g i MIODEM 5g 

   ZUPA OGÓRKOWA Z PIECZYWEM MIESZANYM 

250ml-300ml  (wywar warzywno-drobiowy – korpus z kurczaka, 

ogórki kiszone, marchew, pietruszka, por, cebula, koper, natka 

pietruszki, seler, ziemniaki, mąka pszenna, śmietana:(,kultury 

bakterii fermentacji mlekowej,) przyprawy naturalne, chleb 25g 

(mąka pszenna typu 750,woda, mąka żytnia typu 720, drożdże, 

sól)) 

 KASZA JĘCZMIENNA gluten 135-165g 

                

 

  KOTLET DROBIOWY 80g-100g ( filet z kurczaka, bułka tarta 

(mąka pszenna ,woda, drożdże, sól), jaja, olej, przyprawy 

naturalne), 
 

 

 SURÓWKA WIOSENNA 85g  (rzodkiewka, sałata, jogurt 

naturalny: zawartość tł. 2,5% mleko, odtłuszczone mleko w 

proszku, białka mleka, żywe kultury bakterii jogurtowych, 

koperek, przyprawy naturalne),  

 
 

 WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM  200ml.(woda, cytryna , 

miód) 

 

 SOK 

POMARAŃCZOWO- 

JABŁKOWY 1 szt. 

(sok pomarańczowy 

51%, jabłkowy 49% 

 HERBATNIKI 14 g 

(mąka pszenna, cukier 

inwertowany, skrobia 

pszenna, serwatka w 

proszku,substancje 

spulchniające) 
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 BUŁKA KAJZERKA Z ZIARNAMI 
40g, (mąka pszenna typu 500 mąka 

pszenna typu 750, woda, cukier, 

drożdże, sól, margaryna 

[wyselekcjonowane tłuszcze i olej 

roślinny (olej rzepakowy)]  mieszanka 

wieloziarnista,) 

 SER ŻOŁTY 25g             mleko 

pasteryzowane, sól ,stabilizator-

chlorek wapnia, kultury bakterii, 

podpuszczka mikrobiologiczna, 

barwnik-karoteny,czosnek, 

przyprawy naturalne) 

 RZODKIEWKA 10g, SZCZYPIOR 

10g 
KAWA ZBOŻOWA NA MLEKU 

200ml (mleko, kawa inka-zboża 78% 

(jęczmień, żyto),cykoria)  Z 

MIODEM 5g 

 

 

 

 ZUPA POMIDOROWA  Z MAKARONEM  250ml-300ml 

(wywar warzywno-drobiowy – korpus z kurczaka, pomidory krojone, 

cebula,  marchew, pietruszka, por, seler, czosnek, olej,  śmietanka 

pasteryzowana 30%( kultury bakterii fermentacji mlekowej), 

makaron kokardki: mąka makaronowa pszenna, może zawierać 

soję),koncentrat pomidorowy,  przyprawy naturalne 

 

 JAJKO SADZONE 1 szt.  

 

 FASOLKA SZPARAGOWA Z MASŁEM I BUŁKĄ 

TARTĄ  80g(1 (masło 82%,śmietanka pasteryzowana, bułka 

tarta: mąka pszenna ,drożdże, margaryna, woda 

 

 KOMPOT WIELOOWOCOWY 200ml (truskawki, 

aronia, porzeczki czarne, śliwki, wiśnie) 
 

 

 

 

 

 

 

 WINOGRON 100g 

 

Informacja dla alergików: gruba czcionka oznacza alergen zgodnie z wykazem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1169/2011 z dnia 

25 października 2011r.  

Jadłospis został zatwierdzony przez :  

Kucharz Mariusz Król      

 

https://czytamyetykiety.pl/skladniki-spozywcze/maka-makaronowa-pszenna/

