
Jadłospis dla Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie od 19.04.2021 do 30.04.2021r.** 
Jadłospis zawiera wykaz składników powodujących alergię lub reakcje nietolerancji użytych do przygotowania potraw.  ( Alergeny) 

Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

19.04. 

Poniedziałek 

Bułka z serkiem Bieluch, 

szczypiorkiem i rzodkiewką 

(pszenica) 

Kawa 

II śn. Mandarynka i marchew 

Zupa pomidorowa Skład: kurczak, śmietana, passata 

pomidorowy, włoszczyzna, makaron (śmietana, seler) 
Ryż na mleku z jabłkami i sosem truskawkowym Skład: 

ryż, mleko ,jabłka, truskawka ,kefir (mleko, kefir) 
Kompot wieloowocowy. 

Chleb razowy z masłem, sałatą, 

kiełbasą żywiecką   i papryką 
 (masło, pszenica ,żyto) 

Herbata z cytryną i miodem 

nat. 

 

 

20.04 

 
Wtorek 

Chleb z pasztetem 

drobiowym i papryką   
 

Herbata z cytryną i miodem 

nat 
 

II śn. Jabłko i marchew 

Barszcz czerwony z fasolą Skład: buraki, włoszczyzna, 

ziemniaki, fasola, przyprawy ziołowe (seler, śmietana) 
Pierogi ruskie ze śmietaną Skład: ser biały, mąka, jaja, ziemniaki, 

masło klarowane, śmietana,przyprawy ziołowe (pszenica, jaja, ser 

biały,masło) 
 Kompot wieloowocowy. 

 

 

 

Deser mleczny 

 

 

21.04 

 

Środa 

Bułka graham z masłem  

i miodem naturalnym 

(masło,pszenica) 
Mleko 

II śn. Gruszka i marchew 

Zupa koperkowa z makaronem Skład: kurczak, 

włoszczyzna,makaron, koper, śmietana (śmietana, seler, pszenica) 
Filet z kurczaka w ziołach, pieczone ziemniaki ,fasolka 

szparagowa Skład: filet z piersi kuczaka, przypr. .ziołowe, 

olej,ziemniaki, fasolka szparagowa. 
Kompot wieloowocowy 

 

Płatki ryżowe na mleku 
 z musem owocowym*(mleko) 

 

*wyrób własny 

 

22.04 

Czwartek 

Chleb  razowy  z  pastą  

twarogową,rzodkiewką   

i szczypiorkiem 

(pszenica,twaróg,śmietana) 
Herbata z sokiem malinowym 

II śn. Jabłko i marchew 

Zupa ogórkowa z kaszą pęczak Skład: kurczak, ogórki kiszone, 

śmietana, kasza pęczak, włoszczyzna,przyprawy ziołowe 
(śmietana,seler) Spaghetti Skład: makaron, mięso mielone, 

przecier pomidorowy, przyprawy ziołowe, olej (pszenica, 

śmietana,) 
Kompot wieloowocowy 

Deser truskawkowo-bananowy* 
Skład:jogurt grecki,banany, kakao 

truskawki,herbatnik 

(jogurt grecki) 

*wyrób własny 

 

23 .04 

Piątek 

 

Chleb graham z masłem  
Płatki owsiane na mleku 

(owies,masło,mleko) 

 
II śn. Banan i marchew 

Zupa ziemniaczana. Skład: kurczak, włoszczyzna, ziemniaki, 

majeranek, czosnek, przyprawy ziołowe. (seler) 
Pulpety rybne w sosie koperkowym, kasza gryczanna i 

surówka z  kiszonej kapusty Skład :morszczuk jaja ,cebula, 

olej,koper, śmietana, kapusta kiszona, marchew, przyp.ziołowe 

(ryba,śmietana) 
Kompot wieloowocowy 

 

 

 

Jogurt owocowy  

 

 

26.04 

Poniedziałek 

Bułka graham z  serekiem 

almette ze szczypiorkiem i 

rzodkiewką 
(pszenica,masło,serek wiejski) 

Kakao 
II śn. Banan i marchew  

Zupa kalafiorowa Skład: kurczak, kalafior, przypr .zioł, 

włoszczyzna, śmietana ,ziemniaki,(seler,śmietana) 
Makaron zapiekany z jabłkami Skład: makaron, jabłka, 
cynamon, cukier (pszenica) 
Kompot wieloowocowy 

 

 

Chleb razowy  z masłem, sałatą, 

szynką swojską   i papryką 
 (masło, pszenica ,żyto) 

Herbata z cytryną. 

27.04 

Wtorek 

Bułka graham z masłem i 

dżemem truskawkowym    

 

Mleko 

 

IIśn. Mandarynka i marchew  

Zupa jarzynowa Skład: kurczak, por, włoszczyzna, kalafior, 
groszek zielony,makaron, brukselka, brokuł,fasolka szparagowa, 

śmietana, przyprawy zioł (seler,śmietana). 
Nuggetsy z ziemniakami i buraczkami na ciepło Skład; pierś z 
kurczaka, przyprawy ziołowe, cebula,  buraczki,śmietana,olej, 

maślanka, ziemniaki, płatki kukur (maślanka,) 
Kompot wieloowocowy 

 
Mufinki marchewkowe* Skład 

:marchewka,mąka, 
jaja,jabłka, wiórka kokosowe 

Herbata z cytryną  
*wyrób własny 

 

28.04 

Środa 

Chleb graham z serkiem z 

jogurtów greckich* z 

rzodkiewką i sałatą (pszenica, 

żyto,  jogurt grecki) 
Herbata z cytryną 

II śn.Winogrono i marchew 

*wyrób własny 

Barszcz biały  kurczak, żur. nat, jaja, włoszczyzna, ziemniaki 
(jaja, śmieatna ,seler) 
Kolorowy kociołek z kaszą bulgur Skład:udziec z indyka, 

cebula  pomidory, kukurydza,cukinia, czosnek, marchewka 

włoszczyzna,przyprawy zioł. 
Kompot wieloowocowy 

 
 

    

Budyń śmietankowy 

       z tartą czekoladą  (mleko) 
 

29.04 

Czwartek 

Bułka graham z masłem  
Płatki owsiane na mleku 

(owies,masło,mleko) 
II śn.Jabłko + marchew 
 

Krupnik z ziemniakami i kaszą jęczmienna Skład: kurczak, 

włoszczyzna, śmietana,kasza jęczmienna, ziemniaki i przyprawy 

ziołowe(śmietana, seler) 
Makaron z kurczakiem w sosie śmietanowo-ziołowym 

Skład:filet z kurczaka,śmietana,makaron,cebula,przyprawy 

zioł.(śmietana) 
Kompot wieloowocowy 

 

Kisiel i wafle ryżowe 

 

30.04 

Piątek 

Chleb razowy z pastą jajeczną 

Skład:szczypior,jajka,jogurt nat. 
(jogurt nat. ) 

Kawa 

II śn Gruszka + marchew 

Zupa fasolowa Skład: fasola Jaś, makaron, włoszcz, przypr. 

ziołowe (seler, pszenica) 
Kotleciki  z morszczuka z pieczonymi ziemniakami, i surówka 

z kiszonej kapustySkład: morszczuk, jaja, olej, cebula, ziemniaki, 

przyprawy ziołowe, kiszona kapusta,marchew (jaja, ryby) 
Kompot wieloowocowy 

 

Pianka jogurtowa z musem 

owocowym* Skład: galaretka 
truskawkowa ,jogurt grecki 

(jogurt grecki) 

*wyrób własny 

*wyrób własny 

**Jadłospis na dany dzień może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od przedszkola  
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