Przedszkole Siepraw

JADŁOSPIS

Poniedziałek
Śniadanie
Bułka kajzerka
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Płatki kukurydziane
Pomidor

1/2 sztuki (30 g)
2/3 szklanki (150 ml)
1/2 szklanki (15 g)
1/4 sztuki (45 g)

Ser gouda

1/2 plastra (12 g)

Sałata liść

2 sztuki (10 g)

Masło ekstra

3g

plus herbata z cytryna i łyżeczką cukru

Obiad
BARSZCZ UKRAIŃSKI

1 porcja

Indyk z warzywami i kaszą jaglaną

1 porcja

Surówka z kapusty pekińskiej i jabłkiem

1 porcja

plus kompot z jabłek

Kolacja
Chleb pszenny

1/2 kromki (12 g)

Miód pszczeli

1/2 łyżki (12 g)

Masło ekstra
Sałatka owocowa z truskawką

3g
1 porcja

herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Wtorek
Śniadanie
Chleb z mąki kukurydzianej
Papryka czerwona
Masło ekstra
Pasta rybna z ogórkami

30 g
1/4 sztuki (60 g)
3g
1 porcja
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JADŁOSPIS
kakao

1 porcja

Obiad
Mandarynki

1 i 1/2 sztuki (100 g)

Zupa jarzynowa z ziemniakami

1 porcja

Spaghetti z mięsem z indyka

1 porcja

na deser mandarynki,
dodatkowow kompot z wiśni

Kolacja
Herbatniki
Twarożek na słodko z pomarańczą

2 sztuki (10 g)
1 porcja

plus woda

Środa
Śniadanie
Chleb pszenny
Ogórek
Sałata liść
Masło ekstra

1 kromka (25 g)
1/2 sztuki (90 g)
2 sztuki (10 g)
5g

Pasztet drobiowy

1 porcja

kawa z mlekiem 2% tłuszczu

1 porcja

Obiad
Groszek ptysiowy

1/3 szklanki (10 g)

ZUPA Z ZIELONEGO GROSZKU

1 porcja

Klopsiki drobiowe w sosie koperkowy, z kaszą gryczaną i ogórkiem kiszonym

1 porcja

plus kompot z jabłek

Kolacja
RABARBAROWY KISIEL Z CYNAMONEM

1 porcja

Kanapka z szynką

1 porcja

herbata z cytryną i łyżeczką cukru
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JADŁOSPIS

Czwartek
Śniadanie
Bułka kajzerka

1/2 sztuki (30 g)

Pomidor

1/2 sztuki (85 g)

Sałata liść
Szynka z indyka
Masło ekstra
OMLET

2 sztuki (10 g)
15 g
3g
1 porcja

plus herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Obiad
Ziemniaki późne

1 sztuka (100 g)

ROSÓŁ Z KURY

1 porcja

Kotlety z indyka

1 porcja

Marchewka gotowana

1 porcja

plus kompot z truskawek

Kolacja
Kanapka z mozzarellą, rzodkiewką i koperkiem

1 porcja

herbata z cytryną i cukrem

Piątek
Śniadanie
Chleb pszenny

1 i 1/2 kromki (37 g)

Dżem truskawkowy niskosłodzony

1 i 1/3 łyżeczki (20 g)

Mleko spożywcze 2% tłuszczu

2/3 szklanki (150 ml)

Płatki cheerios wielozbożowe Nestle
Masło ekstra

3 i 3/4 łyżki (15 g)
3g

plus herbata z cytryną i łyżeczką cukru
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JADŁOSPIS
Obiad
Ryż parboiled

1/7 szklanki (30 g)

ZUPA OGÓRKOWA

1 porcja

Surówka z kapusty kiszonej

1 porcja

Kotlety rybne

1 porcja

plus kompot z wiśni

Kolacja
Chleb z mąki kukurydzianej
Pomidor
Ser gouda
Masło ekstra
KOKTAJL BRZOSKWINIOWY

15 g
1/4 sztuki (50 g)
1/2 plastra (12 g)
2g
1 porcja
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JADŁOSPIS

ZALECENIA DO DIETY
Jadłospis Przedszkole
Propozycje jadłospisów zostały obliczone w oparciu o następujące założenia:
Uwzględniono zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Przyjęto, że podczas pobytu w przedszkolu dziecko powinno spożyć 3 posiłki, które powinny pokryć 70-75% dobowego
zapotrzebowania dziecka na energię (kcal) i składniki odżywcze.
Obliczoną wartość energetyczną i odżywczą jadłospisów odniesiono do norm żywienia średniego zapotrzebowania dla
grupy.
Zawartość soli kuchennej nie wyższa niż 4 g (zalecenia mówią o podaży soli max. 5 g/dzień)
Przy planowaniu jadłospisów zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia określono udział :
Węglowodanów na poziomie 55-60%, tj 165-180g/dobę
Tłuszczu na poziomie 25-35% tj 33-47
Białka na poziomie 15-20% tj 45-60
Oraz kaloryczność na poziomie średniego spożycia. Dla grupy 3-6 wynosi ok 1200kcal/dobę, posiłki przedszkolne
zawierają się w zakresie 840-900kcal
W zależności od pory roku, zaleca się stosowanie produktów sezonowych
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PRZEPISY

PRZEPIS: BARSZCZ UKRAIŃSKI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Buraki - 1/3 sztuki (35 g)
Cebula - 1/8 sztuki (10 g)
Czosnek - 1/5 sztuki (1 g)
Fasola biała, surowa - 1/8 szklanki (15 g)
Kapusta biała - 1/8 sztuki (10 g)
Koncentrat pomidorowy 30% Pudliszki - 1/3 łyżeczki (5 g)
Marchew - 1/5 sztuki (10 g)
Pietruszka, korzeń - 1/7 sztuki (10 g)
Pietruszka, natka - 1/6 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1 g)
Przyprawy - ziele angielskie, mielone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (30 g)
Śmietana 12% tłuszczu - 1/6 łyżki (3 g)
Wieprzowina, żeberka - 1/7 sztuki (15 g)
Ziemniaki późne - 1/4 sztuki (25 g)

Ugotować buraki w łupinach ok. 3 godziny. Do zimnej
wody włożyć żeberka, jak woda zacznie się gotować
dodać w kawałku seler oraz pietruszkę, 2 garści
posiekanej kapusty, cebuli, dodać marchewkę pokrojoną w
słupki oraz buraki. Dodać 2 liście laurowe, 4 ziela
angielskie, 2 ząbki czosnku, natkę pietruszki, szczyptę
soli. Całość gotować ok. 1 godzinę. Po tym czasie dodać
fasolę i pokrojone w kostkę ziemniaki. Jak ziemniaki będą
miękkie dodać 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego i 1/2
łyżeczki soku z cytryny. Gotować jeszcze 10 min i na
koniec zaprawić śmietaną.

PRZEPIS: Indyk z warzywami i kaszą jaglaną (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukinia - 1/8 sztuki (30 g)
Indyk, pierś bez skóry - 2/3 sztuki (70 g)
Kasza jaglana - 1/7 szklanki (25 g)
Marchew - 2/3 sztuki (30 g)
Pomidor - 1/2 sztuki (85 g)

Warzywa umyć i osuszyć. Marchew, paprykę i cukinię
pokroić w słupki. Pomidora sparzyć wrzątkiem, zdjąć
skórkę i pokroić w kostkę, mięso pokroić w kawałki i w
rondlu dusić wszystko do miękkości. Doprawić delikatnie.
Gotowe danie podawać z ugotowaną kaszą jaglaną.

PRZEPIS: Surówka z kapusty pekińskiej i jabłkiem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/4 sztuki (30 g)
Cukier - 1/3 łyżki (5 g)
Jabłko - 1/2 sztuki (90 g)
Kapusta pekińska - 1/7 sztuki (90 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/2 łyżki (5 ml)

Kapustę umyć, osuszyć i pokroić. Jabłko umyć, obrać,
zetrzeć na tarce na grubych oczkach, skropić obficie
sokiem z cytryny. Cebulę obrać, pokroić drobniutko.
Wszystkie składniki połączyć, dodać łyżeczkę oleju
rzepakowego. Delikatnie doprawić pieprzem, solą i
cukrem.
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PRZEPISY
PRZEPIS: Sałatka owocowa z truskawką (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jabłko - 1/2 sztuki (90 g)
Kiwi - 1/2 sztuki (35 g)
Truskawki - 2/3 szklanki (100 g)

Owoce umyć, kiwi obrać ze skórki. Pokroić na kawałki.

PRZEPIS: Pasta rybna z ogórkami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Szczypiorek - 1/4 sztuki (5 g)
Ogórek kiszony - 1/4 sztuki (15 g)
Tuńczyk light, w wodzie - 1 łyżka (30 g)

Ogórek obieramy i łyżeczką usuwamy nasiona. Kroimy go
drobno, podobnie robimy z mięsem ryb. Dodajemy
posiekany szczypior. Dokładnie mieszamy.

PRZEPIS: kakao (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukier - 1/3 łyżki (5 g)
Kakao ciemne Gellwe - 1 łyżka (10 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 2/3 szklanki (150 ml)

W odrobinie wrzątku rozpuścić gorzkie kakao dodać
cukier i dopełnić mlekiem

PRZEPIS: Zupa jarzynowa z ziemniakami (4 PORCJE)
Składniki:

Przygotowanie:

Mięso z ud kurczaka bez skóry - 1 i 1/4 sztuki (100 g)
Marchew - 1 sztuka (48 g)
Mąka pszenna pełnoziarnista - pełne ziarno Lubella - 1/8
szklanki (8 g)
Mleko 2% SM Mlekovita - 1/4 szklanki (52 ml)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1 i 1/4 łyżki (12 ml)
Pietruszka, korzeń - 1/2 sztuki (40 g)
Pietruszka, natka - 1 i 1/3 łyżeczki (8 g)
Przyprawy - majeranek, suszony - 1 i 1/3 łyżeczki (4 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 4 łyżeczki (4 g)
Seler korzeniowy - 1/4 sztuki (80 g)
Sól Himalajska Sante 350g - 1 i 2/3 łyżeczki (8 g)
Ziemniaki późne - 1 sztuka (92 g)

Mięso z kurczaka wrzucić do garnka z wodą i gotować.
Warzywa umyć, obrać, opłukać, zetrzeć na tarce, dodać do
garnka z mięsem i gotować pod przykryciem. Umyte,
obrane i opłukane ziemniaki pokroić w kostkę, dodać do
gotujących się warzyw, posolić i gotować przez 40 minut.
Z mąki, mleka i oleju sporządzić zawiesinę, wlać do
wrzącej zupy, wymieszać i zagotować. Dodać majeranek i
pieprz. Przed podaniem posypać natką pietruszki.
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PRZEPISY
PRZEPIS: Spaghetti z mięsem z indyka (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/8 sztuki (10 g)
Indyk, mięso mielone - 1/3 szklanki (70 g)
Makaron spaghetti - 1/3 garści (60 g)
Pomidory puszka - 1/3 szklanki (90 g)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)

Makaron ugotować al dente.
Mięso mielone z indyka podsmażyć na patelni bez
dodatku tłuszczu.
Pomidory z puszki poddusić z cebulą.
Delikatnie doprawić do smaku, połączyć z mięsem
mielonym.
Podawać z makaronem.

PRZEPIS: Twarożek na słodko z pomarańczą (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 1 i 1/4 łyżki (25 g)
Miód pszczeli - 1/3 łyżki (10 g)
Pomarańcza - 1/2 sztuki (120 g)
Twaróg chudy Polmlek - 1 plaster (30 g)

Ser rozdrobnić widelcem, dodać miód, jogurt oraz
pokrojoną na kawałki pomarańczę.Wszystko razem
wymieszać.

PRZEPIS: Pasztet drobiowy (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/8 sztuki (5 g)
Czosnek - 1/5 sztuki (1 g)
Gałka muszkatołowa Kamis - 1 g
Indyk, pierś bez skóry - 1/4 sztuki (25 g)
Jajka kurze, całe - 1/8 sztuki (5 g)
Kurczak brojler, udko bez skóry - 1/6 sztuki (25 g)
Marchew - 1/5 sztuki (10 g)
Otręby owsiane - 3/4 łyżki (5 g)
Pietruszka, korzeń - 1/8 sztuki (5 g)
Por - 1/8 sztuki (5 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - ziele angielskie, mielone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (7 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Żurawina do mięs i serów Łowicz - 1/5 łyżeczki (3 g)

Na warzywach i mięsie gotujemy rosół. Warzywa myjemy i
obieramy, cebulę podpalamy, żeby miała lepszy aromat.
Mięso myjemy, oczyszczamy i wkładamy do garnka z
warzywami. Zalewamy wodą, aby było jej niewiele nad
warzywami i mięsem. Gotujemy minimum 2 godziny.
Należy pamiętać o zdjęciu szumowin. Następnie dodajemy
wszystkie przyprawy.
Wyjmujemy mięso i warzywa. Mięso oddzielamy od kości,
odrzucamy chrząstki i skóry.
Mięso mielimy z cebulą, czosnkiem, marchewkami i
selerem. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i gałką
muszkatołową.
Masę pasztetową mieszamy z jajkami i otrębami. Do
jednej foremki przekładamy pasztet bez żurawiny a drugą
część mieszamy z żurawiną.
Pieczemy w piekarniku przez 50 minut w 190°C.
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PRZEPISY
PRZEPIS: kawa z mlekiem 2% tłuszczu (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukier brązowy - 1/2 łyżki (5 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1/3 szklanki (100 ml)
Rozpuszczalna kawa zbożowa "inka" Biogran - 1/8 szklanki
(10 g)
Woda - 1/3 szklanki (100 ml)

Kawa z ekspresu lub parzona z mlekiem 2% tłuszczu (
50ml).

PRZEPIS: ZUPA Z ZIELONEGO GROSZKU (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Czosnek - 1/3 sztuki (2 g)
Groszek zielony - 1/3 szklanki (50 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 1 i 1/4 łyżki (25 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (15 g)
Ziemniaki czerwone - 1 i 1/3 sztuki (100 g)

Seler z ziemniakami obieramy i kroimy w kostkę. Gotujemy
wodę z solą, a następnie dodajemy seler, ziemniaki i
groszek i gotujemy około 15min., aż wszystkie warzywa
zmiękną .
Po ugotowaniu, warzywa przerzucamy do blendera,
dodajemy wyciśnięty czosnek oraz jogurt i miksujemy.

PRZEPIS: Klopsiki drobiowe w sosie koperkowy, z kaszą gryczaną i ogórkiem kiszonym (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bułka kajzerka - 1/6 sztuki (10 g)
Cebula - 1/7 sztuki (15 g)
Indyk, białe mięso bez skóry - 1/2 sztuki (50 g)
Jajka kurze, całe - 1/2 sztuki (25 g)
Kasza gryczana - 1/8 szklanki (20 g)
Koperek świeży - 5 łyżeczek (20 g)
Mąka pszenna biała - 1/2 łyżki (8 g)
Ogórek kiszony - 2 sztuki (120 g)

Sposób przygotowania:Suchą bułkę namoczyć w zimnej
wodzie. Cebulę obrać. Mięso podzielić na mniejsze
kawałki. Zmielić mięso, cebulę i odciśniętą z nadmiaru
wody kajzerkę. Do tego dodać jajka i przyprawy.Wszystkie
składniki wymieszać dobrze dłonią. W garnku zagotować
150 ml wody, wsypać wszystkie przyprawy.Z mięsa
uformować mokrymi dłoniami kulki i wrzucać do
garnka.Gdy wszystkie kulki będą w garnku, zmniejszyć
temperaturę grzania i przykryć garnek pokrywką. Gotować
ok. 7-8 minut. Do małego słoika wlać ok. 5 łyżek letniej
wody i 1/2 łyżeczki mąki. Słoik zakręcić i kilkakrotnie
wstrząsnąć, aż mąka z wodą się wymieszają. Zawartość
słoika rozprowadzić w płynie z gotowanymi klopsikami,
zagotować i wyłączyć. Na koniec dodać drobno posiekany
koperek.Klopsiki podawać z ugotowaną kaszą gryczaną i
ogórkami kiszonymi.
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PRZEPISY
PRZEPIS: RABARBAROWY KISIEL Z CYNAMONEM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1/4 łyżeczki (1 g)
Cukier - 3/4 łyżki (10 g)
Mąka ziemniaczana - 1/8 szklanki (5 g)
Mięta pieprzowa, świeża - 1/3 łyżeczki (2 g)
Rabarbar - 1 i 1/4 sztuki (125 g)
Woda - 3/4 szklanki (175 ml)

Rabarbar zalać wodą z cukrem i cynamonem. Gotować
przez około 10 minut, do momentu aż rabarbar zacznie się
rozpadać. Następnie dodać mąkę ziemniaczaną
rozrobioną w wodzie. Energicznie mieszać, kiedy kisiel
zacznie wrzeć, jest gotowy. Rozlać go do miseczek i
ozdobić miętą.

PRZEPIS: Kanapka z szynką (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb pszenny - 1 kromka (25 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120 g)
Szynka, z indyka - 1 plaster (15 g)
Masło ekstra - 3 g

Chleb posmarować masłem, położyć liść sałaty, plaster
szynki i ogórka.

PRZEPIS: OMLET (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze całe - 1 i 1/2 sztuki (75 g)
Masło ekstra - 3 g

jajka, mieszamy, następnie wylewamy na rozgrzaną
patelnię. Smażymy do ścięcia z obu stron, doprawiamy
delikatnie solą i pieprzem

PRZEPIS: ROSÓŁ Z KURY (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Noga (udo) kurczaka - 1/5 sztuki (30 g)
Makaron nitki cięte - 1/5 szklanki (15 g)
Marchew - 1/4 sztuki (12 g)
Pietruszka, korzeń - 1/7 sztuki (10 g)
Por - 1/8 sztuki (7 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - ziele angielskie, mielone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (7 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Wlej 3 litry do garnka. Nastaw wodę, wrzuć umyte udka.
Po kolei krój wszystkie warzywa i wrzucaj je do
garnka.Dodaj ziele angielskie i liść laurowy, a następnie
sól i pieprz do smaku. Po wrzuceniu warzyw zostaw rosół
na małym gazie na 1-1.5 godziny. Podawaj z makaronem.
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PRZEPISY
PRZEPIS: Kotlety z indyka (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g) - 1/5 sztuki (10 g)
Bułka tarta - 1/8 szklanki (8 g)
Indyk, pierś bez skóry - 1 sztuka (100 g)
Mąka pszenna biała - 1/3 łyżki (5 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/3 łyżki (3 ml)

Mięso ułuc, delikatnie przyprawić solą i pieprzem,
nastepnie moczyć w mące, jajku i bułce tartej. Następnie
smażyć z obu stron, kotlety odsączyć a ręczniku
papierwoym z nadmiaru tłuszczu

PRZEPIS: Marchewka gotowana (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Marchew - 2 sztuki (90 g)
Masło ekstra - 3 g

Marchewkę kroimy w kostkę lub plasterki, nastęnie
wrzucamy do osolonej wrzącej wody i gotujemy ok. 15min.
Odscedzamy, dodajemy odrobinę masła.

PRZEPIS: Kanapka z mozzarellą, rzodkiewką i koperkiem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb beskidzki - 1 kromka (35 g)
Pomidor - 1/2 sztuki (85 g)
Rzodkiewka - 2 sztuki (30 g)
Ser zottarella light Zott - 1/3 sztuki (40 g)
Masło ekstra - 3 g

Ser i pokrojoną w plasterki rzodkiewkę ułóż na kanapce.
Posyp posiekanym szczypiorkiem.

PRZEPIS: ZUPA OGÓRKOWA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Koperek świeży - 3/4 łyżeczki (3 g)
Marchew - 1/4 sztuki (12 g)
Ogórek kiszony - 1 i 1/2 sztuki (90 g)
Pietruszka, korzeń - 1/4 sztuki (20 g)
Por - 1/7 sztuki (18 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (38 g)
Śmietana 12% tłuszczu - 1/2 łyżki (9 g)
Ziemniaki późne - 1 i 1/2 sztuki (135 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Na początku ugotować seler, pietruszkę razem z porem i
mięsem przez czas ok. 1 godziny. Po tym czasie wyjąć
warzywa. Marchew i ziemniaki obrać oraz pokroić w
kostkę i dodać do gotującego się wywaru - gotować 15
minut. Ogórki pokroić w cienkie plasterki (można zestrzeć
na tarce) dodać do pozostałych składników i gotować 5
minut. Na koniec dodać śmietanę i posiekany koperek.
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PRZEPISY
PRZEPIS: Surówka z kapusty kiszonej (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jabłko - 1/3 sztuki (80 g)
Kapusta kiszona - 1/4 szklanki (25 g)
Marchew - 2/3 sztuki (25 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)

Kapustę kiszoną drobno pokrój. Jabłko i marchewkę umyj,
obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Wymieszaj
jabłko, marchewkę, kapustę. Następnie dodaj oliwę i
dokładnie wymieszaj surówkę.

PRZEPIS: Kotlety rybne (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g) - 1/7 sztuki (7 g)
Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1/5 łyżki (2 ml)
Bułka tarta - 1/8 szklanki (10 g)
Dorsz, świeży - 2/3 sztuki (70 g)
Pietruszka, natka - 2/3 łyżeczki (4 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Cebula dymka - 1/7 sztuki (3 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Filety rybne zmielić z natką pietruszki i cebulką. Dodać
przyprawy i bułkę tartą. Oddzielić żółtko od białka. Do
białka wsypać odrobinę soli i ubić sztywną pianę.
Delikatnie połączyć z masą rybną. Formować nieduże
płaskie kotleciki i piec przez 10 minut w 180 stopniach w
piekarniku, wyłożone na papierze do pieczenia skropionym
olejem rzepakowym.

PRZEPIS: KOKTAJL BRZOSKWINIOWY (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Brzoskwinia - 1 i 1/4 sztuki (100 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 5 łyżek (100 g)

z brzoskwini usunąć pestkę- owoce pokroić. Do jogurtu
dodać owoce - całość zblendować do konsystencji musu.
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LISTA ZAKUPÓW

Produkty zbożowe
Bułka kajzerka

70 g (1 i 1/4 sztuki)

Płatki kukurydziane

15 g

Chleb pszenny

99 g

Chleb z mąki kukurydzianej

45 g

Groszek ptysiowy

10 g

Płatki cheerios wielozbożowe Nestle

15 g

Ryż parboiled

30 g

Otręby owsiane

5g

Makaron nitki cięte

15 g

Bułka tarta

18 g

Kasza jaglana

25 g

Mąka pszenna pełnoziarnista - pełne ziarno Lubella

5g

Makaron spaghetti

60 g

Kasza gryczana

20 g

Mąka pszenna biała

13 g

Mąka ziemniaczana

5g

Chleb beskidzki

35 g

Warzywa
Pomidor
Sałata liść
Papryka czerwona
Ogórek
Ziemniaki późne

350 g (2 sztuki)
30 g (6 sztuk)
180 g (3/4 sztuki)
90 g (1/2 sztuki)
350 g (4 sztuki)

Buraki

35 g (1/3 sztuki)

Cebula

70 g (2/3 sztuki)

Czosnek
Fasola biała, surowa
Kapusta biała
Marchew
Pietruszka, korzeń
Pietruszka, natka

4 g (3/4 sztuki)
15 g
10 g (1/8 sztuki)
234 g (5 i 1/4 sztuki)
85 g (1 sztuka)
11 g

Przedszkole Siepraw

LISTA ZAKUPÓW
Seler korzeniowy
Por

177 g (1/2 sztuki)
30 g (1/5 sztuki)

Groszek zielony
Ziemniaki czerwone
Cebula dymka

50 g
100 g (1 i 1/3 sztuki)
3 g (1/7 sztuki)

Koperek świeży

23 g

Ogórek kiszony

225 g (3 i 3/4 sztuki)

Kapusta kiszona

25 g

Cukinia

30 g (1/8 sztuki)

Kapusta pekińska

90 g (1/7 sztuki)

Szczypiorek
Pomidory puszka
Rabarbar
Rzodkiewka

5 g (1/4 sztuki)
90 g
125 g (1 i 1/4 sztuki)
30 g (2 sztuki)

Mleko i produkty mleczne
Mleko spożywcze 2% tłuszczu

550 ml

Ser gouda

24 g

Śmietana 12% tłuszczu

12 g

Jogurt naturalny 2% tłuszczu

150 g

Mleko 2% SM Mlekovita

50 ml

Twaróg chudy Polmlek

30 g

Ser zottarella light Zott

40 g (1/3 sztuki)

Mięso i jaja
Szynka z indyka

15 g

Wieprzowina, żeberka

15 g (1/7 sztuki)

Indyk, pierś bez skóry

195 g (2 sztuki)

Jajka kurze, całe

30 g (2/3 sztuki)

Kurczak brojler, udko bez skóry

25 g (1/6 sztuki)

Noga (udo) kurczaka

30 g (1/5 sztuki)

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g)

17 g (1/3 sztuki)

Mięso z ud kurczaka bez skóry
Indyk, mięso mielone

100 g (1 i 1/4 sztuki)
70 g
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LISTA ZAKUPÓW
Indyk, białe mięso bez skóry
Szynka, z indyka
Jaja kurze całe

50 g (1/2 sztuki)
15 g
75 g (1 i 1/2 sztuki)

Oleje i tłuszcze
Masło ekstra

34 g

Olej rzepakowy tłoczony na zimno

2 ml

Oliwa z oliwek

5 ml

Olej rzepakowy, uniwersalny

18 ml

Cukier i słodycze
Miód pszczeli
Herbatniki

22 g
10 g (2 sztuki)

Dżem truskawkowy niskosłodzony

20 g

Cukier

20 g

Kakao ciemne Gellwe

10 g

Cukier brązowy

5g

Ryby i owoce morza
Dorsz, świeży
Tuńczyk light, w wodzie

70 g (2/3 sztuki)
30 g

Owoce, orzechy i nasiona
Mandarynki
Żurawina do mięs i serów Łowicz
Jabłko
Kiwi

100 g (1 i 1/2 sztuki)
3g
260 g (1 i 1/3 sztuki)
35 g (1/2 sztuki)

Truskawki

100 g

Pomarańcza

120 g (1/2 sztuki)

Brzoskwinia

100 g (1 i 1/4 sztuki)

Napoje
Rozpuszczalna kawa zbożowa &quot;inka&quot; Biogran

10 g
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LISTA ZAKUPÓW
Woda

275 ml

Przyprawy
Koncentrat pomidorowy 30% Pudliszki
Przyprawy - liść laurowy, suszony

5g
3 g (1 i 1/2 sztuki)

Przyprawy - ziele angielskie, mielone

3g

Gałka muszkatołowa Kamis

1g

Przyprawy - pieprz czarny, suszony

5g

Sól biała

1g

Sól morska Sante

3g

Przyprawy - majeranek, suszony

3g

Sól Himalajska Sante 350g

5g

Przyprawy - bazylia, suszona

1g

Cynamon

1g

Dania gotowe
Mięta pieprzowa, świeża

2g
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Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Bułka kajzerka
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Płatki kukurydziane
Pomidor
Ser gouda
Sałata liść
Masło ekstra

Chleb z mąki kukurydzianej
Papryka czerwona
Masło ekstra
Pasta rybna z ogórkami
kakao

Chleb pszenny
Ogórek
Sałata liść
Masło ekstra
Pasztet drobiowy
kawa z mlekiem 2% tłuszczu

Obiad

Obiad

Obiad

BARSZCZ UKRAIŃSKI
Indyk z warzywami i kaszą
jaglaną
Surówka z kapusty pekińskiej i
jabłkiem

Mandarynki
Zupa jarzynowa z ziemniakami
Spaghetti z mięsem z indyka

Groszek ptysiowy
ZUPA Z ZIELONEGO GROSZKU
Klopsiki drobiowe w sosie
koperkowy, z kaszą gryczaną i
ogórkiem kiszonym

Kolacja

Kolacja

Kolacja

Chleb pszenny
Miód pszczeli
Masło ekstra
Sałatka owocowa z truskawką

Herbatniki
Twarożek na słodko z
pomarańczą

RABARBAROWY KISIEL Z
CYNAMONEM
Kanapka z szynką

Bułka kajzerka
Pomidor
Sałata liść
Szynka z indyka
Masło ekstra
OMLET
Obiad
Ziemniaki późne
ROSÓŁ Z KURY
Kotlety z indyka
Marchewka gotowana
Kolacja
Kanapka z mozzarellą,
rzodkiewką i koperkiem

Chleb pszenny
Dżem truskawkowy
niskosłodzony
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Płatki cheerios wielozbożowe
Nestle
Masło ekstra
Obiad
Ryż parboiled
ZUPA OGÓRKOWA
Surówka z kapusty kiszonej
Kotlety rybne
Kolacja
Chleb z mąki kukurydzianej
Pomidor
Ser gouda
Masło ekstra
KOKTAJL BRZOSKWINIOWY

Sobota

Niedziela
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JADŁOSPIS

Poniedziałek
Śniadanie
Chleb pszenny
Pomidor
Szynka, z indyka
Sałata liść
Masło ekstra
Owsianka z dżemem

1 kromka (25 g)
1/4 sztuki (45 g)
1 plaster (15 g)
1 sztuka (5 g)
3g
1 porcja

plus herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Obiad
Zupa pieczarkowa

1 porcja

NALEŚNIKI Z SEREM i TRUSKAWKAMI

1 porcja

plus kompot z jabłek 200

Kolacja
Mleko spożywcze 2% tłuszczu

2/3 szklanki (150 ml)

Placek drożdżowy z kruszonką

0.5 porcji

Wtorek
Śniadanie
kasza manna na mleku

1 porcja

Kanapka z mozzarellą

1 porcja

plus herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Obiad
Kasza jęczmienna perłowa
Ogórek kiszony

1/6 szklanki (25 g)
2 sztuki (120 g)

DOMOWA ZDROWA WODA SMAKOWA

1 porcja

Zupa Shreka

1 porcja

Gulasz z indyka z czerwoną papryką i pieczarkami

1 porcja
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JADŁOSPIS
Kolacja
Kanapka z serekiem wiejskim, brzoskwinią i cynamonem

1 porcja

plus herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Środa
Śniadanie
KANAPKA Z JAJKIEM I PAPRYKĄ

1 porcja

kawa z mlekiem 2% tłuszczu

1 porcja

KRUPNIK Z KASZĄ JĘCZMIENNĄ

1 porcja

makaron z serem i miodem

1 porcja

Obiad

kompot z owoców leśnych

Kolacja
Deser z prażonymi jabłkami

1 porcja

plus herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Czwartek
Śniadanie
Twarożek wiosenny z bułeczką

1 porcja

plu herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Obiad
Ziemniaki późne

1 sztuka (100 g)

surówka z marchwi i jabłek

1 porcja

Pieczone udko z kurczaka

1 porcja

POMIDOROWA Z MAKARONEM

1 porcja

plus kompot śliwkowy
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JADŁOSPIS
Kolacja
Chleb z mąki kukurydzianej
Masło ekstra
Koktajl malinowy

15 g
3g
1 porcja

plus herbata z cytryną i łyzeczką cukru

Piątek
Śniadanie
Chleb pszenny z ziarnem pszenicy
Ogórek

1 kromka (25 g)
2/3 sztuki (120 g)

Masło ekstra

3g

JAJECZNICA

1 porcja

dodatkowow herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Obiad
Ziemniaki późne

1 sztuka (100 g)

Surówka z kapusty kiszonej z żurawiną

1 porcja

Ryba pieczona w chrupiącej skorupce

1 porcja

Barszcz czerwony z jajkiem

1 porcja

plus kompot z truskawek

Kolacja
Chleb z mąki kukurydzianej
Jabłko
Pomidor
Szynka, z indyka
Masło ekstra

15 g
2/3 sztuki (120 g)
1/5 sztuki (35 g)
1 plaster (15 g)
3g

plus herbata z cytryną i łyżeczką cukru
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JADŁOSPIS

ZALECENIA DO DIETY
Jadłospis Przedszkole
Propozycje jadłospisów zostały obliczone w oparciu o następujące założenia:
Uwzględniono zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Przyjęto, że podczas pobytu w przedszkolu dziecko powinno spożyć 3 posiłki, które powinny pokryć 70-75% dobowego
zapotrzebowania dziecka na energię (kcal) i składniki odżywcze.
Obliczoną wartość energetyczną i odżywczą jadłospisów odniesiono do norm żywienia średniego zapotrzebowania dla
grupy.
Zawartość soli kuchennej nie wyższa niż 4 g (zalecenia mówią o podaży soli max. 5 g/dzień)
Przy planowaniu jadłospisów zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia określono udział :
Węglowodanów na poziomie 55-60%, tj 165-180g/dobę
Tłuszczu na poziomie 25-35% tj 33-47
Białka na poziomie 15-20% tj 45-60
Oraz kaloryczność na poziomie średniego spożycia. Dla grupy 3-6 wynosi ok 1200kcal/dobę, posiłki przedszkolne
zawierają się w zakresie 840-900kcal
W zależności od pory roku, zaleca się stosowanie produktów sezonowych
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PRZEPISY
PRZEPIS: Owsianka z dżemem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Dżem truskawkowy niskosłodzony - 1 łyżeczka (15 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 2/3 szklanki (150 ml)
Płatki owsiane - 1/6 szklanki (20 g)

Płatki owsiane ugotuj na mleku.
Po ugotowaniu dodaj do owsianki dżem.

PRZEPIS: Zupa pieczarkowa (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/4 sztuki (25 g)
Marchew - 1/5 sztuki (10 g)
Masło - 1/3 łyżki (2 g)
Pieczarka uprawna - 2 i 1/2 sztuki (50 g)
Pietruszka, korzeń - 1/4 sztuki (20 g)
Pietruszka, natka - 1/2 łyżeczki (3 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1 g)
Seler korzeniowy - 1/5 sztuki (63 g)
Śmietana 18% tłuszczu - 1/2 łyżki (13 g)
Woda - 1 i 1/4 szklanki (300 ml)
Ziemniaki wczesne - 1 sztuka (100 g)

Pieczarki oczyść i pokrój w ćwiartki, przysmaż je na
odrobinie masła, przełóż do miseczki.
Marchew, pietruszkę, seler pokrój w drobną kosteczkę.
Cebulę posiekaj, ziemniaki obierz i pokrój w grubą kostkę.
W garnku o grubym dnie (w tym, w którym przysmażałeś
pieczarki) podgrzej masło, dodaj cebulę, liście laurowe,
ziele angielskie, a po chwili pokrojone warzywa. Całość
zalej bulionem.
Gotuj około 20 minut, po tym czasie dodaj pieczarki i gotuj
około 15 minut.
Odlej część bulionu, wymieszaj ze śmietaną i dolej do
zupy.
Podawaj z natką pietruszki.

PRZEPIS: NALEŚNIKI Z SEREM i TRUSKAWKAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukier puder - 1/2 łyżki (5 g)
Jajka kurze, całe - 1/2 sztuki (25 g)
Mąka pszenna biała - 2 i 2/3 łyżki (40 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1/6 szklanki (40 ml)
Truskawki - 2/3 szklanki (100 g)
Twaróg chudy Polmlek - 1 plaster (30 g)
Woda mineralna niegazowana - 1/6 szklanki (40 ml)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko,
ponownie wymieszaj bądź użyj miksera aby otrzymać
gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj. Przed
samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz
wymieszaj. Smaż naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem
pudrem i truskawkami, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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PRZEPISY

PRZEPIS: Placek drożdżowy z kruszonką (10 PORCJI)
Składniki:

Przygotowanie:

Białko jaja kurzego - 1 i 1/4 sztuki (40 ml)
Cukier brązowy - 8 łyżek (80 g)
Cukier puder - 5 łyżek (50 g)
Drożdże babuni świeże Lesaffre - 1/3 sztuki (30 g)
Masło - 12 łyżek (60 g)
Mąka pszenna biała - 6 i 2/3 łyżki (100 g)
Mąka żytnia razowa ekologiczna EKO-MEGA - 1/6 szklanki
(20 g)
Mleko 2% OSM - 1 szklanka (250 ml)
Żółtko jaja kurzego - 3 sztuki (60 ml)

Przygotować rozczyn: drożdże skruszyć do dużego kubka,
dodać cukier, mąkę i ciepłe mleko. Dokładnie wymieszać i
zostawić do wyrośnięcia.
Ciasto: żółtka utrzeć z cukrem i dodać do przesianej mąki,
dodać wyrośnięty rozczyn i tyle ciepłego mleka, aby ciasto
miało odpowiednią konsystencję. Powoli mieszać
składniki łyżką lub dłonią.
Gdy składniki dokładnie się połączą wyrabiać ciasto przez
ok. 15 minut aż będzie gładkie, elastyczne i nie będzie
kleiło się do dłoni. Na 5 minut przed końcem dodać
stopione masło. Przykryć ściereczką i odstawić do
wyrośnięcia (na około 1,5 godziny).
Gdy ciasto podwoi objętość włożyć je do formy ok. 20 x 30
cm posmarowanej olejem. Powierzchnię posmarować
roztrzepanym białkiem, posypać owocami jeśli ich
używamy.
Przygotować kruszonkę: drobno posiekane masło
rozetrzeć dokładnie z mąką i cukrem aż powstaną drobne
okruszki ciasta, następnie zwilżoną dłonią połączyć je w
gładkie ciasto, rozdrobnić w dłoniach sypiąc na wierzch
placka.
Ciasto odstawić do wyrośnięcia na około 20 minut,
następnie wstawić do 180 stopni C piekarnika i piec przez
około 35 minut na złoty kolor. Posypać cukrem pudrem
lub polać lukrem.

PRZEPIS: kasza manna na mleku (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1/4 łyżeczki (1 g)
Kasza manna - 1/8 szklanki (15 g)
Miód pszczeli - 1/2 łyżki (12 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 2/3 szklanki (150 ml)

Mleko gotujemy wraz z kaszą, miodem i odrobiną
cynamonu.
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PRZEPISY
PRZEPIS: Kanapka z mozzarellą (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Papryka czerwona - 1/5 sztuki (45 g)
Ser zottarella light Zott - 1/4 sztuki (30 g)
Sałata masłowa - 1/8 sztuki (5 g)
Masło ekstra - 5 g

Chleb posmarować masłem , położyć liść sałaty, plaster
mozzarelli i paprykę.

PRZEPIS: DOMOWA ZDROWA WODA SMAKOWA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cytryna - 1/6 sztuki (14 g)
Mięta pieprzowa, świeża - 2 i 3/4 łyżeczki (14 g)
Truskawki - 1/8 szklanki (10 g)
Woda mineralna niegazowana - 1 szklanka (250 ml)

Duży słoik napełnić wodą. Miętę, truskawki i cytrynę
pokroić w ćwiartki.
Dodać do słoika z wodą i zamknąć. Wstawić do lodówki
na minimum 24h. Podawać mocno schłodzone.

PRZEPIS: Zupa Shreka (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Mleko UHT 1,5% tłuszczu - 1/5 szklanki (50 ml)
Brokuły - 1/8 sztuki (50 g)
Bulion warzywny - 2/3 szklanki (150 ml)
Fasola szparagowa - 1/2 garści (45 g)
Groszek zielony - 1/5 szklanki (30 g)
Makaron nitki cięte - 1/7 szklanki (10 g)
Masło ekstra - 3 g

Na wywarze warzywnym ugotować warzywa i makaron do
miękkości. Zupę zabielić mlekiem, dodać odrobinę masła.
delikatnie przyprawić solą i pieprzem
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PRZEPISY
PRZEPIS: Gulasz z indyka z czerwoną papryką i pieczarkami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Czosnek - 1/3 sztuki (2 g)
Indyk, udziec bez skóry - 1/3 sztuki (70 g)
Koperek świeży - 1/2 łyżeczki (2 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/2 łyżki (5 ml)
Papryka czerwona - 1/7 sztuki (30 g)
Pieczarka uprawna - 2 sztuki (40 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1 g)
Przyprawy - majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Sól Himalajska Sante 350g - 1/5 łyżeczki (1 g)
Włoszczyzna krojona w paski, mrożona - 1/4 sztuki (50 g)

Indyka umyć, osuszyć , pokroić w kostkę, przyprawić solą,
pieprzem, natrzeć rozgniecionym czosnkiem i
majerankiem. Poddusić przez chwilę na patelni bez
tłuszczu. W garnku zagotować wodę z liściem laurowym i
zielem angielskim. Wrzucić mięso i gotować przez ok. 30
min., aż będzie miękkie. Warzywa umyć i osuszyć.
Paprykę pokroić w kostkę, pieczarki w plasterki. Mniej
więcej w połowie czasu gotowania mięsa wrzucić
pokrojone warzywa i rozmrożoną włoszczyznę. Pod koniec
potrawę posypać posiekanym koperkiem. Tak
przyrządzony gulasz podawać z kaszą i ogórkiem
kiszonym

PRZEPIS: Kanapka z serekiem wiejskim, brzoskwinią i cynamonem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb pszenny z ziarnem pszenicy - 1 i 1/2 kromki (37 g)
Brzoskwinia - 1/2 sztuki (40 g)
Twaróg chudy Polmlek - 2 plastry (60 g)
Masło ekstra - 5 g

Serek wymieszaj z pokrojoną w drobną kostkę
brzoskwinią. Pieczywo posmaruj masłem, a następnie
ułóż na nim serek. Kanapkę posyp cynamonem

PRZEPIS: KANAPKA Z JAJKIEM I PAPRYKĄ (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb pszenny z ziarnem pszenicy - 1 i 1/2 kromki (37 g)
Szczypiorek - 1/4 sztuki (5 g)
Jajka kurze, na twardo - 1 sztuka (56 g)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (90 g)
Rzodkiewka - 1 sztuka (15 g)
Masło ekstra - 5 g

Jajko ugotuj wcześniej na twardo, posmaruj kromkę
serkiem twarogowym, dodaj paprykę, rzodkiewkę i
szczypiorek. Na koniec pokrój w plastry jajo i dodaj zioła.
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PRZEPISY
PRZEPIS: kawa z mlekiem 2% tłuszczu (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukier - 1/3 łyżki (5 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1/3 szklanki (100 ml)
Rozpuszczalna kawa zbożowa "inka" Biogran - 1/8 szklanki
(10 g)
Woda - 1/3 szklanki (100 ml)

Kawa inka z mlekiem 2% tłuszczu

PRZEPIS: KRUPNIK Z KASZĄ JĘCZMIENNĄ (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Kasza jęczmienna perłowa - 1/8 szklanki (10 g)
Marchew - 1/2 sztuki (24 g)
Pietruszka, korzeń - 1/4 sztuki (20 g)
Pietruszka, natka - 2/3 łyżeczki (4 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1 g)
Przyprawy - papryka, suszona - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - ziele angielskie, mielone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Ziemniaki wczesne - 1 sztuka (90 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Bulion rosołowy - 1/3 szklanki (100 ml)

Kaszę jęczmienną ugotować na sypko (wskazówki na
opakowaniu). Warzywa obrać i pokroić, ziemniaki w
kostkę a marchewkę i pietruszkę w ćwierć plasterki.
Pokrojone warzywa przełożyć do garnka i zalać bulionem
warzywnym, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Gotować
aż warzywa będą miękkie. Następnie dodać kaszę i
przyprawy – sól i pieprz i zagotować zupę. Przed
podaniem dosypać do zupy posiekaną pietruszkę. Dla
wzbogacenia smaku można posypać delikatnie słodką
papryką.Do zupy dodajemy 1 szklankę ugotowanego
wcześniej wywaru ( bulionu)

PRZEPIS: makaron z serem i miodem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Makaron kokardki farfalle - 1/2 szklanki (40 g)
Masło - 1 i 2/3 łyżki (8 g)
Miód pszczeli - 1 łyżka (24 g)
Twaróg chudy Polmlek - 1 plaster (30 g)

Makaron ugotuj al dente. Ser pokrusz, masło rozpuść,
wymieszaj razem z makaronem, serem i polej miodem.

PRZEPIS: Deser z prażonymi jabłkami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1 łyżeczka (4 g)
Czekolada gorzka - 1 kostka (10 g)
Herbatniki - 2 sztuki (10 g)
Jabłko - 1/3 sztuki (70 g)
Serek homogenizowany Carrefour - 5 łyżeczek (60 g)

Jabłka umyć, obrać, usunąć gniazda nasienne, tarkować.
Przełożyć jabłka do rondla wsypujemy cynamon i gotować
aż powstanie mus.Przestudzić. Następnie układać
składniki w pucharkach w kolejności: prażone jabłka,
pokruszone herbatniki, serek, a wierzch posypać startą
czekoladą.
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PRZEPISY
PRZEPIS: Twarożek wiosenny z bułeczką (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bułka kajzerka - 1 sztuka (60 g)
Szczypiorek - 1/4 sztuki (5 g)
Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott - 1 łyżka (25 g)
Masło - 1 łyżka (5 g)
Ogórek - 1/3 sztuki (60 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Rzodkiewka - 1 sztuka (15 g)
Twaróg chudy Polmlek - 1 plaster (30 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, i
odstawić na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt,
dokładnie wymieszać. Dodać pokrojony szczypiorek.
Podawać z dodatkiem bułki posmarowanej masłem.

PRZEPIS: surówka z marchwi i jabłek (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jabłko - 2/3 sztuki (100 g)
Marchew - 2 i 1/4 sztuki (100 g)

marchewkę i jabłko obieramy, trzemy na dronych oczkach
na tarce. mieszamy

PRZEPIS: Pieczone udko z kurczaka (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Czosnek - 1 sztuka (5 g)
Kurczak brojler, udko ze skórą - 1/3 sztuki (70 g)

Filety umyj i jak najdokładniej oczyść z tłuszczu. Z
przypraw, zgniecionego czosnku, soli i pieprzu zrób
marynate, a następnie natrzyj nią mięso, udka piecz ok.
45-60 min w temp 180stopni
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PRZEPISY
PRZEPIS: POMIDOROWA Z MAKARONEM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bazylia, świeża - 5 garści (15 g)
Cebula - 1/3 sztuki (40 g)
Makaron kokardki farfalle - 1/4 szklanki (19 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/3 łyżki (4 ml)
Przecier pomidorowy MUTTI S. - 3/4 łyżki (12 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Bulion rosołowy - 2/3 szklanki (150 ml)

Do garnka należy przelać bulion i gotować na małym
ogniu. Dodać do niego przecier pomidorowy.Cebulę
pokroić w kostkę. Wielkość kostki nie ma znaczenia, bo na
koniec zupę i tak trzeba zmiksować. Na patelni rozgrzać
olej z czosnkiem i smażyć na złoty kolor cebulkę. Dodać ją
do zupy razem z resztą oleju z czosnkiem, który zostanie
na patelni. Całość gotować na małym ogniu do 30 minut.
Gotową zupę zmiksować blenderem. Zupa nabierze lekko
pomarańczowego koloru i będzie miała aksamitną
konsystencję.Makaron ugotować w osobnym garnku all
dente. Do miseczek nałożyć porcję makaronu i zalać
zupą.Przed podaniem posypać dużą ilością bazylii.

PRZEPIS: Koktajl malinowy (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 5 łyżek (100 g)
Maliny - 3/4 szklanki (100 g)
Miód pszczeli - 1/4 łyżki (6 g)

Wszystkie składniki zmiksować.

PRZEPIS: JAJECZNICA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100 g)
Koperek świeży - 1/2 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Masło ekstra - 2 g

Jajka rozbić, wymieszać z przyprawami, następnie wylać
na patelnię. delikatnie ściąć jajecznicę.
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PRZEPISY

PRZEPIS: Surówka z kapusty kiszonej z żurawiną (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukier - 1/3 łyżki (5 g)
Kapusta kiszona - 3/4 szklanki (80 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/5 łyżki (2 ml)
Pietruszka, natka - 1/2 łyżeczki (3 g)
Przyprawy - pieprz biały, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Sól Himalajska Sante 350g - 1/5 łyżeczki (1 g)
Żurawina suszona - 1/8 łyżki (`0 g)

Kapustę kiszoną płuczemy, żeby nie była zbyt kwaśna,
szatkujemy. Naastęnie wrzucamy żurawinę, pietruszkę i
dopawiamy do smaku dolą, pieprzem, cukrem oraz
odrobiną oleju.

PRZEPIS: Ryba pieczona w chrupiącej skorupce (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Musztarda kozaka Firma Roleski - 3/4 łyżeczki (8 g)
Płatki kukurydziane - 1/6 szklanki (5 g)
Sola, świeża - 150 g
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)

Piekarnik nastawiamy na 180 stopni Celsjusza. W
międzyczasie przygotowujemy wszystkie składniki. Filety
z soli dokładnie myjemy, osuszamy, smarujemy musztardą
i obtaczamy dokładnie płatkami kukurydzianymi. Tak
przygotowane filety układamy na blasze i solimy do
smaku. Wkładamy do piekarnika i pieczmy na
termoobiegu przez 20 min.

PRZEPIS: Barszcz czerwony z jajkiem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g) - 1 sztuka (56 g)
Buraki - 1 i 1/3 sztuki (150 g)
Cebula - 1/4 sztuki (25 g)
Czosnek - 2/3 sztuki (3 g)
Jabłko - 1/6 sztuki (30 g)
Marchew - 1/3 sztuki (20 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1 g)
Przyprawy - majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - ziele angielskie, mielone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (20 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)

Umyj, obierz i pokrój w dosyć cienkie plasterki buraki,
dodaj pokrojone w ósemki jabłko, przekrojone wzdłuż na 4
części marchewkę i pietruszkę, pokrojoną na ćwiartki
cebulę, seler i ząbki czosnku. Zalej 250 ml wody, wsyp
szczyptę soli i pieprzu i gotuj (bez przykrycia) ok. 1 godz.
na wolnym ogniu. Dodaj sok z cytryny (lub ocet) i odstaw .
Przed podaniem na stół barszcz zlej z jarzyn, podgrzej,
podawaj z jajkiem
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LISTA ZAKUPÓW

Produkty zbożowe
Chleb pszenny

25 g

Kasza jęczmienna perłowa

35 g

Chleb z mąki kukurydzianej

30 g

Chleb pszenny z ziarnem pszenicy

99 g

Mąka pszenna biała

140 g

Mąka żytnia razowa ekologiczna EKO-MEGA

15 g

Kasza manna

15 g

Makaron nitki cięte

10 g

Płatki owsiane

20 g

Makaron kokardki farfalle

59 g

Bułka kajzerka
Płatki kukurydziane

60 g (1 sztuka)
5g

Warzywa
Pomidor
Sałata liść
Ogórek kiszony
Ziemniaki późne

80 g (1/2 sztuki)
5 g (1 sztuka)
120 g (2 sztuki)
200 g (2 i 1/4 sztuki)

Ogórek

180 g (1 sztuka)

Brokuły

50 g (1/8 sztuki)

Fasola szparagowa

45 g

Groszek zielony

30 g

Marchew
Pietruszka, korzeń
Pietruszka, natka
Ziemniaki wczesne
Kapusta kiszona

154 g (3 i 1/3 sztuki)
40 g (1/2 sztuki)
10 g
190 g (2 sztuki)
80 g

Cebula

90 g (3/4 sztuki)

Seler korzeniowy

83 g (1/4 sztuki)

Papryka czerwona

165 g (3/4 sztuki)

Sałata masłowa
Czosnek

5 g (1/8 sztuki)
10 g (2 sztuki)
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LISTA ZAKUPÓW
Koperek świeży

4g

Szczypiorek

10 g (1/2 sztuki)

Rzodkiewka

30 g (2 sztuki)

Buraki

150 g (1 i 1/3 sztuki)

Mleko i produkty mleczne
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Masło
Mleko 2% OSM
Serek homogenizowany Carrefour
Mleko UHT 1,5% tłuszczu

590 ml
75 g
250 ml
60 g
50 ml

Śmietana 18% tłuszczu

13 g

Twaróg chudy Polmlek

150 g

Ser zottarella light Zott

30 g (1/4 sztuki)

Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
Jogurt naturalny 2% tłuszczu

25 g
100 g

Mięso i jaja
Szynka, z indyka

30 g

Białko jaja kurzego

35 ml (1 sztuka)

Żółtko jaja kurzego

60 ml (3 sztuki)

Jajka kurze, całe

25 g (1/2 sztuki)

Indyk, udziec bez skóry

70 g (1/3 sztuki)

Jajka kurze, na twardo

56 g (1 sztuka)

Kurczak brojler, udko ze skórą

70 g (1/3 sztuki)

Jaja kurze całe

100 g (2 sztuki)

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g)

56 g (1 sztuka)

Oleje i tłuszcze
Masło ekstra
Olej rzepakowy, uniwersalny

32 g
11 ml

Cukier i słodycze
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LISTA ZAKUPÓW
Cukier brązowy

75 g

Cukier puder

55 g

Drożdże babuni świeże Lesaffre
Czekolada gorzka
Herbatniki

30 g (1/3 sztuki)
10 g
10 g (2 sztuki)

Miód pszczeli

42 g

Cukier

10 g

Dżem truskawkowy niskosłodzony

15 g

Ryby i owoce morza
Sola, świeża

150 g

Owoce, orzechy i nasiona
Jabłko
Żurawina suszona
Pieczarka uprawna
Cytryna
Truskawki
Brzoskwinia
Maliny

320 g (1 i 3/4 sztuki)
0g
90 g (4 i 1/2 sztuki)
14 g (1/6 sztuki)
110 g
40 g (1/2 sztuki)
100 g

Napoje
Woda

400 ml

Woda mineralna niegazowana

290 ml

Rozpuszczalna kawa zbożowa &quot;inka&quot; Biogran

10 g

Sok z cytryny

6 ml

Przyprawy
Cynamon
Bulion warzywny
Przyprawy - liść laurowy, suszony

5g
150 ml
4 g (2 sztuki)

Przyprawy - papryka, suszona

1g

Przyprawy - ziele angielskie, mielone

2g
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LISTA ZAKUPÓW
Sól morska Sante
Bulion rosołowy

3g
250 ml

Przyprawy - pieprz biały, suszony

1g

Sól Himalajska Sante 350g

2g

Przyprawy - majeranek, suszony

2g

Przyprawy - pieprz czarny, suszony

4g

Sól biała

5g

Bazylia, świeża

15 g

Przecier pomidorowy MUTTI S.

12 g

Musztarda kozaka Firma Roleski

8g

Przyprawy - tymianek, suszony

1g

Dania gotowe
Mięta pieprzowa, świeża
Włoszczyzna krojona w paski, mrożona

14 g
50 g (1/4 sztuki)
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Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Chleb pszenny
Pomidor
Szynka, z indyka
Sałata liść
Masło ekstra
Owsianka z dżemem
Obiad
Zupa pieczarkowa
NALEŚNIKI Z SEREM i
TRUSKAWKAMI

Kolacja
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Placek drożdżowy z kruszonką

kasza manna na mleku
Kanapka z mozzarellą

Obiad
Kasza jęczmienna perłowa
Ogórek kiszony
DOMOWA ZDROWA WODA
SMAKOWA
Zupa Shreka
Gulasz z indyka z czerwoną
papryką i pieczarkami
Kolacja
Kanapka z serekiem wiejskim,
brzoskwinią i cynamonem

KANAPKA Z JAJKIEM I
PAPRYKĄ
kawa z mlekiem 2% tłuszczu

Obiad
KRUPNIK Z KASZĄ
JĘCZMIENNĄ
makaron z serem i miodem

Kolacja
Deser z prażonymi jabłkami

Twarożek wiosenny z bułeczką

Obiad
Ziemniaki późne
surówka z marchwi i jabłek
Pieczone udko z kurczaka
POMIDOROWA Z MAKARONEM

Kolacja
Chleb z mąki kukurydzianej
Masło ekstra
Koktajl malinowy

Chleb pszenny z ziarnem
pszenicy
Ogórek
Masło ekstra
JAJECZNICA
Obiad
Ziemniaki późne
Surówka z kapusty kiszonej z
żurawiną
Ryba pieczona w chrupiącej
skorupce
Barszcz czerwony z jajkiem
Kolacja
Chleb z mąki kukurydzianej
Jabłko
Pomidor
Szynka, z indyka
Masło ekstra

Sobota

Niedziela

Przedszkole Siepraw

JADŁOSPIS

Poniedziałek
Śniadanie
Owsianka z truskawkami

1 porcja

Kanapka z mozzarellą, szynką i ogórkiem kiszonym

1 porcja

plus herbata z cytryną i cukrem

Obiad
Brzoskwinia

1 i 1/4 sztuki (100 g)

Makaron z sosem pomidorowym

1 porcja

Zupa Ryżowa

1 porcja

plus kompot z czereśni

Kolacja
Chleb z mąki kukurydzianej
Sałata liść
Szynka z indyka
Masło ekstra
PRZEKĄSKA Z SUROWYCH WARZYW

20 g
1 sztuka (5 g)
15 g
2g
1 porcja

herbata z cytryna i łyżeczką cukru

Wtorek
Śniadanie
Chleb pszenny z ziarnem pszenicy
Pomidor
Sałata liść
Szynka z indyka
Masło ekstra
RYŻ NA MLEKU

1/2 kromki (12 g)
1/2 sztuki (85 g)
1 sztuka (5 g)
15 g
3g
1 porcja

plus herbata z cytryną i cukrem
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JADŁOSPIS
Obiad
Kurczak duszony z sosem ziołowo-jogurtowym

1 porcja

ZUPA Z CUKINII

1 porcja

plus kompot z jabłek

Kolacja
Banan, suszony
Koktajl z jabłka i truskawki

1/2 garści (15 g)
1 porcja

plus herbata z cytryną i cukrem

Środa
Śniadanie
Bułka kajzerka

1 sztuka (60 g)

Kiełbasa krakowska sucha Indykpol

4 plastry (20 g)

Ogórek

2/3 sztuki (120 g)

Rzodkiewka

2 sztuki (30 g)

Sałata liść

2 sztuki (10 g)

Masło ekstra

4g

plus herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Obiad
RYŻ Z DUSZONYMI JABŁKAMI Z CYNAMONEM

1 porcja

Zupa krem z cukinii i kalafiora z pełnoziarnistymi grzankami

1 porcja

plus kompot z truskawek

Kolacja
budyń

1 porcja

plus herbata z cytryną i cukrem
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Czwartek
Śniadanie
Chleb z mąki kukurydzianej
Mleko spożywcze 2% tłuszczu

25 g
1/2 szklanki (120 ml)

Papryka czerwona

1/2 sztuki (120 g)

Płatki kukurydziane

1/3 szklanki (10 g)

Ser gouda

1/2 plastra (12 g)

Sałata liść

1 sztuka (5 g)

Masło ekstra

3g

plus herbata z cyryną i łyżeczką cukru

Obiad
ROSÓŁ Z KURY

1 porcja

Klopsy mięsno-szpinakowe z kaszą jęczmienną

1 porcja

CZERWONA KAPUSTA NA CIEPŁO

1 porcja

plus kompot z jabłek

Kolacja
Owocowe crumble

1 porcja

plus herbata z cytryną i cukrem

Piątek
Śniadanie
KANAPKA Z MAKRELĄ

1 porcja

herbata z cytryną i cukrem

Obiad
Ziemniaki późne
Kotlety rybne

1 sztuka (100 g)
1 porcja
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Surówka z kapusty kiszonej z żurawiną

1 porcja

zupa krem ze świeżych pomidorów

1 porcja

plus kompot ze śliwek

Kolacja
Winogrona
Kanapki z pomidorowym twarożkiem

3/4 garści (50 g)
1 porcja

plus herbata z cytryną i cukrem
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JADŁOSPIS

ZALECENIA DO DIETY
Jadłospis Przedszkole
Propozycje jadłospisów zostały obliczone w oparciu o następujące założenia:
Uwzględniono zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Przyjęto, że podczas pobytu w przedszkolu dziecko powinno spożyć 3 posiłki, które powinny pokryć 70-75% dobowego
zapotrzebowania dziecka na energię (kcal) i składniki odżywcze.
Obliczoną wartość energetyczną i odżywczą jadłospisów odniesiono do norm żywienia średniego zapotrzebowania dla
grupy.
Zawartość soli kuchennej nie wyższa niż 4 g (zalecenia mówią o podaży soli max. 5 g/dzień)
Przy planowaniu jadłospisów zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia określono udział :
Węglowodanów na poziomie 55-60%, tj 165-180g/dobę
Tłuszczu na poziomie 25-35% tj 33-47
Białka na poziomie 15-20% tj 45-60
Oraz kaloryczność na poziomie średniego spożycia. Dla grupy 3-6 wynosi ok 1200kcal/dobę, posiłki przedszkolne
zawierają się w zakresie 840-900kcal
W zależności od pory roku, zaleca się stosowanie produktów sezonowych
Dodatkowo codziennie Dzieci otrzymują owoc ( inny, niż jest w jadłospisie) o gramaturze 120- 150 g produktu jadalnego! (
nie mniej niż 120g)
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PRZEPIS: Owsianka z truskawkami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Miód pszczeli - 1/5 łyżki (5 g)
Mleko 1,5% ROTR - 2/3 szklanki (150 ml)
Płatki owsiane - 1/7 szklanki (15 g)
Truskawki - 1/3 szklanki (50 g)

Płatki owsiane ugotuj na mleku. Truskawki pokrój w
ćwiartki. Wymieszaj ugotowane płatki z truskawkami i
polej miodem.

PRZEPIS: Kanapka z mozzarellą, szynką i ogórkiem kiszonym (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb pszenny - 1 kromka (25 g)
Ogórek kiszony - 1 sztuka (60 g)
Ser zottarella light Zott - 1/8 sztuki (10 g)
Szynka, z indyka - 1 plaster (15 g)
Masło ekstra - 3 g

Pieczywo posmaruj masłem, ułóż na nim mozzarellę,
szynkę oraz pokrojonego ogórka. Posyp ulubionymi
ziołami.

PRZEPIS: Makaron z sosem pomidorowym (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bazylia, świeża - 1/3 garści (1 g)
Cebula - 1/7 sztuki (15 g)
Cukinia - 1/4 sztuki (70 g)
Indyk, pierś bez skóry - 1/3 sztuki (40 g)
Makaron świderki nr 19 Lubella - 2/3 szklanki (50 g)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (70 g)
Pomidor - 1/3 sztuki (70 g)
Przyprawy - majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Cukinię pokrój w plastry, paprykę i pomidory oraz cebulę
pokrój w ćwiartki. Kawałki mięsa podsmaż delikatnie na
patelni bez tłuszczu. Dodaj warzywa i duś (z dodatkiem
wody i oleju) na małym ogniu do miękkości. Przypraw i
posyp świeżą bazylią. Zjedz z ugotowanym makaronem.
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PRZEPIS: Zupa Ryżowa (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bulion warzywny - 2/3 szklanki (150 ml)
Marchew - 2/3 sztuki (30 g)
Pietruszka, korzeń - 1/3 sztuki (30 g)
Pietruszka, natka - 3/4 łyżeczki (5 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1 g)
Przyprawy - papryka, suszona - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - ziele angielskie, mielone - 1 łyżeczka (3 g)
Ryż biały - 1/8 szklanki (15 g)
Ziemniaki wczesne - 1/2 sztuki (45 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Ryż ugotować na sypko (wskazówki na opakowaniu).
Warzywa obrać i pokroić, ziemniaki w kostkę a marchewkę
i pietruszkę w ćwierć plasterki. Pokrojone warzywa
przełożyć do garnka i zalać bulionem warzywnym, dodać
liść laurowy i ziele angielskie. Gotować aż warzywa będą
miękkie. Następnie dodać ryż i przyprawy – sól i
pieprz i zagotować zupę. Przed podaniem dosypać do
zupy posiekaną pietruszkę. Dla wzbogacenia smaku
można posypać delikatnie słodką papryką.Do zupy
dodajemy 150ml ugotowanego wcześniej wywaru (
bulionu) z warzyw.

PRZEPIS: PRZEKĄSKA Z SUROWYCH WARZYW (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Czosnek - 1/5 sztuki (1 g)
Jogurt naturalny typu greckiego lekki OSM - 1/2 łyżki (10 g)
Kalarepa - 1/6 sztuki (30 g)
Majonez kielecki do dekoracji "Społem" - 1/5 łyżki (5 g)
Marchew - 1/4 sztuki (12 g)
Ogórek - 1/4 sztuki (45 g)
Papryka czerwona - 1/5 sztuki (50 g)
Papryka żółta - 1/3 sztuki (50 g)
Przyprawy - papryka, suszona - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Seler naciowy - 1/7 sztuki (50 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)

Obieramy i myjemy marchew, kalarepę, dwie papryki,
ogórek i seler naciowy. W małej misce przygotowujemy
dip z majonezu, jogurtu, czosnku, papryki, soli i pieprzu.
Do szklanek nalewamy trochę dipu, a następnie wsadzamy
po 1 kawałku z każdego rodzaju warzywa do każdej
przygotowanej porcji.

PRZEPIS: RYŻ NA MLEKU (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1 łyżeczka (4 g)
Cukier - 1/3 łyżki (5 g)
Cukier waniliowy - 1 łyżeczka (4 g)
Masło - 1 łyżka (5 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1/2 szklanki (120 ml)
Ryż parboiled - 1/8 szklanki (10 g)

Ryż gotować razem z mlekiem na wolnym ogniu,
energicznie mieszając, aż mleko odparuje. Przed
podaniem dodać tradycyjny cukier oraz waniliowy i masło.
Przed podaniem oprószyć cynamonem.
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PRZEPIS: Kurczak duszony z sosem ziołowo-jogurtowym (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jogurt naturalny 2% OSM - 2 łyżki (50 g)
Kasza gryczana - 1/8 szklanki (20 g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry - 1/5 sztuki (40 g)
Marchew - 1/3 sztuki (20 g)
Oliwa z oliwek - 1/3 łyżki (3 ml)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - estragon, suszony - 1/5 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Kurczaka umyć, osuszyć i pokroić w kostkę. Przygotować
sos z jogurtu naturalnego, ziół, pieprzu i soli. Kurczaka
polać sosem i odstawić do lodówki na min. 30 minut. Na
patelni rozgrzać oliwę z oliwek i dusić kurczaka wraz z
sosem jogurtowym pod przykryciem. Gotowe danie
podawać z ugotowaną kaszą gryczaną i gotowaną
marchewką.

PRZEPIS: ZUPA Z CUKINII (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Cukinia - 1/2 sztuki (120 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/2 łyżki (5 ml)
Pietruszka, natka - 1/2 łyżeczki (3 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Bulion rosołowy - 2/3 szklanki (150 ml)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)

. Cukinię pokrój w krążki, cebule obierz i drobno posiekaj.
Rozgrzej olej i podduś cukinię oraz cebulę. Po kilku
minutach dodaj bulion, wodę i mięso. Dopraw i gotuj przez
ok.10 minut. Natkę pietruszki połącz z sokiem z cytryny i
dodaj do zupy. Wyjmij ugotowane mięso, pokrój w paski i
dodaj ponownie do zupy. Przed podaniem posyp
pietruszką.

PRZEPIS: Koktajl z jabłka i truskawki (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jabłko - 1/2 sztuki (90 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 5 łyżek (100 g)
Truskawki - 2/3 szklanki (100 g)

Zmiksować wszystkie składniki na gładką masę.
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PRZEPIS: RYŻ Z DUSZONYMI JABŁKAMI Z CYNAMONEM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1/2 łyżeczki (2 g)
Jabłko - 3/4 sztuki (150 g)
Masło - 1/5 łyżki (1 g)
Miód pszczeli - 1/2 łyżki (12 g)
Przyprawy - goździk, mielony - 2/3 łyżeczki (2 g)
Ryż jaśminowy Uncle Ben's - 2 łyżki (30 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Śmietanka 30% do ciast i deserów "Mlekpol" - 1 i 1/2 łyżki
(15 g)
Woda - 1/3 szklanki (75 ml)
Sok z cytryny - 1/3 łyżki (2 ml)

Ryż przepłukać, zalać wodą, dodać sól. Zagotować.
Zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem do miękkości
(wg. instrukcji na opakowaniu ok. 10 minut). Po tym
czasie ryż wyłączyć i zostawić pod przykryciem.
W czasie gotowania ryżu przygotować duszone jabłka:
Jabłka obrać, pokroić w kostkę. Na nieprzywierającej
patelni rozpuścić masło z miodem, sokiem z cytryny,
cynamonem i goździkami. Wrzucić jabłka. Wymieszać i
dusić na średnim ogniu ok. 10 minut, mieszając od czasu
do czasu.
Gdy jabłka będą gotowe, do ugotowanego ryżu dodać
sporą szczyptę cynamonu, wlać śmietankę i wymieszać
wszystko podgrzewając na małym ogniu.
Gotowy ryż przełożyć do kokilek, przykryć duszonymi
jabłkami (bez goździków). Jabłka polać płynnym miodem
lub syropem klonowym.

PRZEPIS: Zupa krem z cukinii i kalafiora z pełnoziarnistymi grzankami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/8 sztuki (5 g)
Chleb razowy, grzanka - 1/2 garści (12 g)
Cukinia - 1/4 sztuki (70 g)
Kalafior - 1/8 sztuki (70 g)
Marchew - 1/3 sztuki (20 g)
Mleko 1,5% ROTR - 1/6 szklanki (40 ml)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pietruszka, korzeń - 1/4 sztuki (20 g)
Pietruszka, natka - 1/3 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - kurkuma, mielona - 1/4 łyżeczki (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (10 g)
Sól Himalajska Sante 350g - 1/5 łyżeczki (1 g)
Woda - 2/3 szklanki (150 ml)

Warzywa obrać i pokroić, wrzucić do wrzątku i gotować
pod przykryciem ok. 25 min. do momentu, kiedy staną się
miękkie. Do ugotowanych warzyw dodać mleko, oliwę z
oliwek i zmiksować. Doprawić solą, kurkumą ponownie
zmiksować. Gotową zupę podawać z przygotowanymi
samodzielnie grzankami pełnoziarnistymi.

PRZEPIS: budyń (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukier - 1/3 łyżki (5 g)
Mąka ziemniaczana - 1/8 szklanki (10 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 2/3 szklanki (150 ml)
Żółtko jaja kurzego - 1 sztuka (20 ml)

3/4 mleka gotujemy, resztę zostawiamy i mieszamy ją z
pozostałymi składnikami. kiedy mleko będzie się gotować,
wówczas składniki łączymuy ze sobą i mieszamy ok 1min
na wolnym ogniu. podajemy na ciepło.
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PRZEPIS: ROSÓŁ Z KURY (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Noga (udo) kurczaka - 1/5 sztuki (30 g)
Makaron nitki cięte - 1/7 szklanki (10 g)
Marchew - 1/4 sztuki (12 g)
Pietruszka, korzeń - 1/7 sztuki (10 g)
Por - 1/8 sztuki (7 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1 sztuka (2 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - ziele angielskie, mielone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (12 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Wlej 3 litry do garnka. Nastaw wodę, wrzuć umyte udka.
Po kolei krój wszystkie warzywa i wrzucaj je do
garnka.Dodaj ziele angielskie i liść laurowy, a następnie
sól i pieprz do smaku. Po wrzuceniu warzyw zostaw rosół
na małym gazie na 1-1.5 godziny. Podawaj z makaronem.

PRZEPIS: Klopsy mięsno-szpinakowe z kaszą jęczmienną (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/5 sztuki (20 g)
Czosnek - 1/5 sztuki (1 g)
Indyk, mięso mielone - 1/4 szklanki (50 g)
Jajka kurze, całe - 1/2 sztuki (25 g)
Jogurt jogovita naturalny Zott - 1 i 1/4 łyżki (30 g)
Kasza jaglana - 1/8 szklanki (20 g)
Marchew - 1/3 sztuki (20 g)
Mąka pszenna biała - 1/3 łyżki (5 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Przyprawy - kurkuma, mielona - 1/2 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Szpinak, mrożony - 2/3 sztuki (30 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Mięso mielone wymieszać z jajkiem i
przyprawami.Szpinak rozmrozić, odsączyć, posiekać i
przesmażyć z czosnkiem na oliwie.Dodać do mięsa,
wymieszać i uformować pulpety.Do garnka wlać wolę,
dodać pokrojone warzywa i pogotować chwilę.Włożyć
pulpety i gotować ok. 15 min.W międzyczasie ugotować
kaszę.Kurkumę, mąkę i jogurt wymieszać, wlać do
pulpetów.Doprawić sos solą, pieprzem i ziołami według
uznania.Zagotować, podawać z kaszą.
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PRZEPIS: CZERWONA KAPUSTA NA CIEPŁO (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/7 sztuki (15 g)
Jabłko - 1/5 sztuki (40 g)
Kapusta czerwona - 1/3 sztuki (35 g)
Mąka pszenna biała - 1/3 łyżki (5 g)
Miód pszczeli - 1/5 łyżki (5 g)
Ocet winny, balsamiczny - 1/2 łyżki (3 ml)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/3 łyżki (3 ml)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 2 sztuki (4 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól biała - 1/2 łyżeczki (3 g)

Poszatkuj kapustę. Wlej do garnka ½ szklanki wody
i wrzuć tam kapustę. Gotuj na małym ogniu z liściem
laurowym przez 30min. Zetrzyj jabłko na tarce, wrzuć je do
kapusty. Zeszklij cebulę na patelni, dodaj do niej mąkę i
zarumień. Część płynu z kapusty przelej na patelnię z
cebulką. Wymieszaj, dodaj całość do garnka z kapustą i
wymieszaj porządnie. Dodaj ocet, miód, sól i pieprz. Gotuj
całość parę minut.

PRZEPIS: Owocowe crumble (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jogurt naturalny 1,5% tł. - 1/4 łyżki (6 g)
Maliny - 1/2 szklanki (60 g)
Masło klarowane SM Mlekovita - 1/2 łyżeczki (4 g)
Miód pszczeli - 1 i 1/4 łyżki (30 g)
Nektarynka - 1 sztuka (80 g)
Otręby pszenne - 1/8 szklanki (4 g)

Owoce umyć i osuszyć, nektarynkę pokroić w kawałki.
Brytfankę wysmarować masłem, wrzucić pokrojoną
nektarynkę, maliny i część miodu, wymieszać. Z masła,
otrębów pszennych, i pozostałej ilości miodu przygotować
kruszonkę- połączyć wszystkie składniki i dokładnie
wymieszać palcami. Gotową wyłożyć na owoce. Całość
piec ok. 20 min. w temperaturze 180 C. Upieczone owoce
podawać z łyżką jogurtu naturalnego.

PRZEPIS: KANAPKA Z MAKRELĄ (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bułka kajzerka - 1 sztuka (60 g)
Makrela, wędzona - 1/6 sztuki (20 g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90 g)
Serek almette z ziołami Hochland - 1/2 łyżki (10 g)

Wymieszaj makrelę z serkiem, drobno pokrojonym
ogórkiem oraz ziołami. Przygotowaną pastą posmaruj
pieczywo.
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PRZEPIS: Kotlety rybne (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g) - 1/4 sztuki (15 g)
Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1/3 łyżki (3 ml)
Bułka tarta - 1/8 szklanki (10 g)
Dorsz, świeży - 3/4 sztuki (80 g)
Pietruszka, natka - 2/3 łyżeczki (4 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Cebula dymka - 1/7 sztuki (3 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Filety rybne zmielić z natką pietruszki i cebulką. Dodać
przyprawy i bułkę tartą. Oddzielić żółtko od białka. Do
białka wsypać odrobinę soli i ubić sztywną pianę.
Delikatnie połączyć z masą rybną. Formować nieduże
płaskie kotleciki i piec przez 10 minut w 180 stopniach w
piekarniku, wyłożone na papierze do pieczenia skropionym
olejem rzepakowym.

PRZEPIS: Surówka z kapusty kiszonej z żurawiną (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukier - 1/3 łyżki (5 g)
Kapusta kiszona - 2/3 szklanki (70 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/5 łyżki (2 ml)
Pietruszka, natka - 3/4 łyżeczki (5 g)
Przyprawy - pieprz biały, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Sól Himalajska Sante 350g - 1/5 łyżeczki (1 g)
Żurawina suszona - 3/4 łyżki (10 g)

Kapustę kiszoną płuczemy, żeby nie była zbyt kwaśna,
szatkujemy. Naastęnie wrzucamy żurawinę, pietruszkę i
dopawiamy do smaku dolą, pieprzem, cukrem oraz
odrobiną oleju.

PRZEPIS: zupa krem ze świeżych pomidorów (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Groszek ptysiowy - 2/3 szklanki (15 g)
Marchew - 1/4 sztuki (12 g)
Pietruszka, korzeń - 1/4 sztuki (20 g)
Pietruszka, natka - 3/4 łyżeczki (5 g)
Pomidor - 1 sztuka (150 g)
Por - 1/5 sztuki (30 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (10 g)
Sól Himalajska Sante 350g - 1 łyżeczka (5 g)
Bulion rosołowy - 1/3 szklanki (100 ml)

Pomidory sparzyć, obrać ze skóry, a następnie razem z
włoszczyzną włożyć do garnka. Zalać około 0,1 l bulionu i
ugotować do miękkości. Następnie całość zmiksować w
blenderze, doprawić solą i pieprzem do smaku. Gotowy
krem posypać posiekaną natką.
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PRZEPISY
PRZEPIS: Kanapki z pomidorowym twarożkiem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb pszenny z ziarnem pszenicy - 1 kromka (25 g)
Szczypiorek - 1/8 sztuki (2 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 1 i 1/4 łyżki (30 g)
Pomidor - 1/3 sztuki (65 g)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Ser twarogowy chudy - 2 plastry (60 g)

Sparz pomidora i pokrój w drobną kostkę. Ser rozdrobnij
widelcem i wymieszaj z pomidorem, jogurtem i
szczypiorkiem. Twarożek ułóż na pieczywie, przypraw
bazylią
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LISTA ZAKUPÓW

Produkty zbożowe
Chleb z mąki kukurydzianej

45 g

Chleb pszenny z ziarnem pszenicy

37 g

Bułka kajzerka

120 g (2 sztuki)

Płatki kukurydziane

10 g

Kasza gryczana

20 g

Ryż jaśminowy Uncle Ben's

30 g

Makaron nitki cięte

10 g

Bułka tarta

10 g

Płatki owsiane

15 g

Chleb pszenny

25 g

Makaron świderki nr 19 Lubella

50 g

Chleb razowy, grzanka

12 g

Kasza jaglana

20 g

Mąka pszenna biała

10 g

Ryż biały

15 g

Ryż parboiled

10 g

Mąka ziemniaczana

10 g

Otręby pszenne
Groszek ptysiowy

4g
15 g

Warzywa
Sałata liść

25 g (5 sztuk)

Pomidor

370 g (2 i 1/4 sztuki)

Ogórek

255 g (1 i 1/3 sztuki)

Rzodkiewka

30 g (2 sztuki)

Papryka czerwona

240 g (1 sztuka)

Ziemniaki późne

100 g (1 sztuka)

Czosnek

2 g (1/3 sztuki)

Kalarepa

30 g (1/6 sztuki)

Marchew

126 g (2 i 3/4 sztuki)

Papryka żółta

50 g (1/3 sztuki)

Seler naciowy

50 g (1/7 sztuki)

Przedszkole Siepraw

LISTA ZAKUPÓW
Pietruszka, korzeń

80 g (1 sztuka)

Por

37 g (1/4 sztuki)

Seler korzeniowy

32 g (1/8 sztuki)

Pietruszka, natka

24 g

Cebula dymka

3 g (1/7 sztuki)

Ogórek kiszony

60 g (1 sztuka)

Cebula

105 g (1 sztuka)

Cukinia

260 g (1 sztuka)

Kalafior

70 g (1/8 sztuki)

Szpinak, mrożony

30 g (2/3 sztuki)

Kapusta czerwona

35 g (1/3 sztuki)

Kapusta kiszona
Ziemniaki wczesne
Szczypiorek

70 g
45 g (1/2 sztuki)
2 g (1/8 sztuki)

Mleko i produkty mleczne
Mleko spożywcze 2% tłuszczu

390 ml

Ser gouda

12 g

Jogurt naturalny typu greckiego lekki OSM

10 g

Jogurt naturalny 2% OSM

50 g

Masło
Śmietanka 30% do ciast i deserów &quot;Mlekpol&quot;
Mleko 1,5% ROTR
Ser zottarella light Zott

6g
15 g
190 ml
10 g (1/8 sztuki)

Jogurt jogovita naturalny Zott

30 g

Serek almette z ziołami Hochland

10 g

Jogurt naturalny 2% tłuszczu
Jogurt naturalny 1,5% tł.
Masło klarowane SM Mlekovita
Ser twarogowy chudy

100 g
36 g
4g
60 g

Mięso i jaja
Szynka z indyka

30 g

Kiełbasa krakowska sucha Indykpol

20 g
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LISTA ZAKUPÓW
Kurczak brojler, pierś bez skóry

40 g (1/5 sztuki)

Noga (udo) kurczaka

30 g (1/5 sztuki)

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g)

15 g (1/4 sztuki)

Szynka, z indyka

15 g

Indyk, pierś bez skóry

40 g (1/3 sztuki)

Indyk, mięso mielone

50 g

Jajka kurze, całe

25 g (1/2 sztuki)

Żółtko jaja kurzego

20 ml (1 sztuka)

Oleje i tłuszcze
Masło ekstra

15 g

Oliwa z oliwek

13 ml

Olej rzepakowy tłoczony na zimno
Olej rzepakowy, uniwersalny

3 ml
10 ml

Cukier i słodycze
Miód pszczeli

52 g

Cukier

15 g

Cukier waniliowy

4g

Ryby i owoce morza
Dorsz, świeży

80 g (3/4 sztuki)

Makrela, wędzona

20 g (1/6 sztuki)

Owoce, orzechy i nasiona
Brzoskwinia

100 g (1 i 1/4 sztuki)

Banan, suszony

15 g

Winogrona

50 g

Jabłko
Truskawki

280 g (1 i 2/3 sztuki)
150 g

Żurawina suszona

10 g

Maliny

60 g

Nektarynka

80 g (1 sztuka)
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LISTA ZAKUPÓW

Napoje
Woda

225 ml

Sok z cytryny

8 ml

Przyprawy
Majonez kielecki do dekoracji "Społem"

5g

Przyprawy - papryka, suszona

2g

Przyprawy - pieprz czarny, suszony

10 g

Sól biała

5g

Przyprawy - bazylia, suszona

2g

Przyprawy - estragon, suszony

1g

Przyprawy - tymianek, suszony

2g

Sól morska Sante

7g

Cynamon

6g

Przyprawy - goździk, mielony

2g

Przyprawy - liść laurowy, suszony

7 g (3 i 1/2 sztuki)

Przyprawy - ziele angielskie, mielone

4g

Bazylia, świeża

1g

Przyprawy - majeranek, suszony

2g

Przyprawy - oregano, suszone

1g

Przyprawy - kurkuma, mielona

3g

Sól Himalajska Sante 350g

7g

Ocet winny, balsamiczny
Przyprawy - pieprz biały, suszony

3 ml
1g

Bulion warzywny

150 ml

Bulion rosołowy

250 ml
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Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Owsianka z truskawkami
Kanapka z mozzarellą, szynką i
ogórkiem kiszonym

Obiad
Brzoskwinia
Makaron z sosem
pomidorowym
Zupa Ryżowa

Kolacja
Chleb z mąki kukurydzianej
Sałata liść
Szynka z indyka
Masło ekstra
PRZEKĄSKA Z SUROWYCH
WARZYW

Chleb pszenny z ziarnem
pszenicy
Pomidor
Sałata liść
Szynka z indyka
Masło ekstra
RYŻ NA MLEKU

Bułka kajzerka
Kiełbasa krakowska sucha
Indykpol
Ogórek
Rzodkiewka
Sałata liść
Masło ekstra

Obiad
Kurczak duszony z sosem
ziołowo-jogurtowym
ZUPA Z CUKINII

Obiad
RYŻ Z DUSZONYMI JABŁKAMI
Z CYNAMONEM
Zupa krem z cukinii i kalafiora z
pełnoziarnistymi grzankami

Kolacja
Banan, suszony
Koktajl z jabłka i truskawki

Kolacja
budyń

Chleb z mąki kukurydzianej
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Papryka czerwona
Płatki kukurydziane
Ser gouda
Sałata liść
Masło ekstra
Obiad
ROSÓŁ Z KURY
Klopsy mięsno-szpinakowe z
kaszą jęczmienną
CZERWONA KAPUSTA NA
CIEPŁO
Kolacja
Owocowe crumble

KANAPKA Z MAKRELĄ

Obiad
Ziemniaki późne
Kotlety rybne
Surówka z kapusty kiszonej z
żurawiną
zupa krem ze świeżych
pomidorów
Kolacja
Winogrona
Kanapki z pomidorowym
twarożkiem

Sobota

Niedziela
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JADŁOSPIS

Poniedziałek
Śniadanie
Ogórek kiszony

1 i 2/3 sztuki (100 g)

Masło ekstra

3g

Chleb graham

45 g

PASTA TWAROGOWO-JAJECZNA

1 porcja

dodatkowo herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Obiad
Buraczki

1 porcja

KAPUŚNIAK

1 porcja

GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM

1 porcja

plus kompot z jabłek

Kolacja
Chleb pszenny
Ogórek
Szynka, z indyka
Masło ekstra
mus owocowy

1/2 kromki (12 g)
1/2 sztuki (90 g)
1 plaster (15 g)
3g
1 porcja

plus herbata z cytryną i cukrem

Wtorek
Śniadanie
Papryka czerwona
Parówki z szynki Sokołów

1/2 sztuki (120 g)
1 i 1/2 sztuki (60 g)

Masło ekstra

3g

Chleb graham

30 g

dodatowo herbata cytryną i łyżeczką cukru
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JADŁOSPIS
Obiad
Groszek ptysiowy
Ziemniaki późne

1/3 szklanki (10 g)
1 sztuka (100 g)

Mizeria

1 porcja

Zupa paprykowa

1 porcja

PIECZEŃ WIEPRZOWA

1 porcja

plus kompot z tuskawek

Kolacja
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
CIASTECZKA OWSIANE Z JABŁKAMI

1/2 szklanki (120 ml)
1 porcja

Środa
Śniadanie
OWSIANKA CYNAMONOWA

1 porcja

KANAPKA Z JAJKIEM I PAPRYKĄ

1 porcja

plus herbata z cytryną i cukrem

Obiad
ZUPA FASOLOWA
pierogi z truskawkami

1 porcja
1.5 porcji

pierogi 8 sztuk,
plus kompot z jabłek

Kolacja
Banan
Jogurt morelowy Bakoma

3/4 sztuki (90 g)
4 łyżki (100 g)

herbata z cytryną i łyżeczką cukru
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JADŁOSPIS

Czwartek
Śniadanie
Chleb z mąki kukurydzianej
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Ogórek
Płatki mlekołaki muszelki czekoladowe Lubella
Szynka z indyka
Masło ekstra

25 g
1/2 szklanki (120 ml)
2/3 sztuki (120 g)
1/3 szklanki (15 g)
30 g
3g

plus herbata z cytryną i łyżeczką cukru

Obiad
Ziemniaki późne

1 sztuka (100 g)

surówka z marchwi i jabłek

1 porcja

Tradycyjne kotlety mielone

1 porcja

Zupa botwinkowa

1 porcja

kompot z jabłek

Kolacja
Galaretka jogurtowa

1 porcja

herbata z cytryną i cukrem

Piątek
Śniadanie
Kanapka z serem i warzywami

1 porcja

kakao

1 porcja

Obiad
Ryż parboiled

1/8 szklanki (20 g)

BURAKI Z JABŁKAMI

1 porcja

RYBA PIECZONA

1 porcja

3

Przedszkole Siepraw

JADŁOSPIS
ZUPA JARZYNOWA Z KLUSECZKAMI

1 porcja

plus kompot z wiśni
szczypta soli, szczypta pieprzu do dań

Kolacja
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
kanapka z dżemem

1/2 szklanki (120 ml)
1 porcja
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JADŁOSPIS

ZALECENIA DO DIETY
Jadłospis Przedszkole
Propozycje jadłospisów zostały obliczone w oparciu o następujące założenia:
Uwzględniono zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Przyjęto, że podczas pobytu w przedszkolu dziecko powinno spożyć 3 posiłki, które powinny pokryć 70-75% dobowego
zapotrzebowania dziecka na energię (kcal) i składniki odżywcze.
Obliczoną wartość energetyczną i odżywczą jadłospisów odniesiono do norm żywienia średniego zapotrzebowania dla
grupy.
Zawartość soli kuchennej nie wyższa niż 4 g (zalecenia mówią o podaży soli max. 5 g/dzień)
Przy planowaniu jadłospisów zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia określono udział :
Węglowodanów na poziomie 55-60%, tj 165-180g/dobę
Tłuszczu na poziomie 25-35% tj 33-47
Białka na poziomie 15-20% tj 45-60
Oraz kaloryczność na poziomie średniego spożycia. Dla grupy 3-6 wynosi ok 1200kcal/dobę, posiłki przedszkolne
zawierają się w zakresie 840-900kcal
W zależności od pory roku, zaleca się stosowanie produktów sezonowych
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PRZEPISY
PRZEPIS: PASTA TWAROGOWO-JAJECZNA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Szczypiorek - 1/4 sztuki (5 g)
Jajka kurze, na twardo - 1 sztuka (56 g)
Jogurt naturalny typ grecki Bakoma - 3/4 łyżki (15 g)
Twaróg chudy Polmlek - 1 plaster (30 g)

Ser dobrze ugnieść, jaja ugotować na twardo, a następnie
posiekać i wymieszać dokładnie składniki. Następnie
dodać jogurt, posiekać szczypior, dodać odrobinę pieprzu,
soli, i wymieszać dokładnie powtórnie.

PRZEPIS: Buraczki (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Buraki - 1 i 1/4 sztuki (125 g)
Cukier brązowy - 1/8 łyżki (1 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pietruszka, natka - 1/3 łyżeczki (2 g)
Sok z cytryny - 1/2 łyżki (3 ml)

Buraki ugotować, obrać i pokroić w niewielkie kawałki,
doprawić sokiem z cytryny i cukrem, posypać natką i polać
oliwą.

PRZEPIS: KAPUŚNIAK (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Kapusta kiszona - 2/3 szklanki (70 g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry - 1/7 sztuki (30 g)
Marchew - 2/3 sztuki (30 g)
Pietruszka, korzeń - 1/3 sztuki (30 g)
Seler korzeniowy - 1/7 sztuki (50 g)
Ziemniaki późne - 1/2 sztuki (45 g)

Kapustę kiszoną drobno poszatkować, włożyć do garnka i
zalać wodą. Natępnie dodać pokrojoną marchew,
ziemniaki, seler, pietruszkę, filet z kurczaka. Gotować ok.
1 godziny. Następnie przyprawić zielem angielskim i
liściem laurowym. Gotować kolejne 30 minut. Pod koniec
doprawić szczyptą soli i pieprzu.
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PRZEPISY
PRZEPIS: GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g) - 1/7 sztuki (7 g)
Cebula - 1/5 sztuki (20 g)
Jogurt naturalny 2% OSM - 1/3 łyżki (10 g)
Kapusta biała - 1/8 sztuki (200 g)
Koncentrat pomidorowy 30% Pudliszki - 3/4 łyżeczki (12 g)
Kurczak brojler, mięso mielone - 1/8 szklanki (30 g)
Mąka pszenna biała - 1/3 łyżki (5 g)
Ryż parboiled - 1/8 szklanki (15 g)
Woda - 1/5 szklanki (45 ml)

Z kapusty wyciąć głąb, zagotować wodę i gotować w niej
kapustę. Po kilku minutach zdjąć liście, które są już
miękkie. Ryż gotować trochę krócej niż jest zalecane na
opakowaniu. Zmielone wcześniej mięso doprawić
pieprzem, solą, majerankiem, czosnkiem, dodać jajko i
startą na tarce cebulę. Wymieszać farsz z ryżem i zawijać
w liście kapusty. Następnie wyłożyć garnek pozostałymi
liśćmi, włożyć gołąbki i zalaćwodą - gotować przez ok. 40
minut. Po ugotowaniu wyjąć gołąbki, a do powstałego
bulionu dodać przecier pomidorowy, mąkę rozmieszaną z
kilkoma łyżkami wody. Gotować na wolnym ogniu, aż
zgęstnieje. Na koniec dodać łyżkę jogurtu naturalnego,
można doprawić solą i pieprzem.

PRZEPIS: mus owocowy (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jabłko - 1/2 sztuki (90 g)
Truskawki - 1 szklanka (150 g)

Owoce myjemy, gotujemy, następnie odcedzamy i
miksujemy na gładką masę. Można je przetrzeć przez
sitko.

PRZEPIS: Mizeria (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Ogórek - 1 sztuka (180 g)
Śmietanka 18% do zup i sosów "Mlekpol" - 3 i 3/4 łyżki (30
g)

Oggórka myjemy, obieramy, a następnie kroimy na tarce.
doprawiamy śmietanką i koperkiem.

PRZEPIS: Zupa paprykowa (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/8 sztuki (5 g)
Czosnek - 1/5 sztuki (1 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120 g)
Pietruszka, natka - 1/6 łyżeczki (1 g)
Serek almette jogurtowy Hochland - 1 łyżka (20 g)
Włoszczyzna krojona w paski Nordis - 1/7 sztuki (30 g)

Podpiecz paprykę, tak żeby łatwo usunąć z niej skórkę, z
włoszczyzny, liścia laurowego i ziela angielskiego ugotuj
wywar. Dodaj do niego obraną cebulę i czosnek oraz
paprykę pokrojoną w kostkę, zmiksuj. Zupę dopraw do
smaku słodką papryką, solą, pieprzem, natką pietruszki .
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PRZEPISY
PRZEPIS: PIECZEŃ WIEPRZOWA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cielęcina, łopatka - 100 g
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/2 łyżki (5 ml)

Umyte mięso natrzyj sprasowanym czosnkiem
wymieszanym z solą, pieprzem, bazylią i tymiankiem.
Ciasno zwiń i obwiąż mięso sznurkiem formując pieczeń.
Podsmaż z każdej strony na patelni, na oleju . Następnie
przełóż mięso do naczynia żaroodpornego i piecz mięso
1-1,5 godzin w temperaturze 180 stopni.

PRZEPIS: CIASTECZKA OWSIANE Z JABŁKAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g) - 1/4 sztuki (14 g)
Cynamon - 1/2 łyżeczki (2 g)
Jabłko - 1/4 sztuki (45 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/3 łyżki (3 ml)
Płatki owsiane - 1/7 szklanki (14 g)

Jabłko myjemy, obieramy i ścieramy na tarce z dużymi
oczkami, do startego jabłka wbijamy jajko, a następnie za
pomocą blendera miksujemy je razem, po czym dodajemy
oliwę z oliwek oraz cynamon, a następnie płatki owsiane i
mieszamy dokładnie.
Gotową masę odstawiamy na 20 min. aby płatki owsiane
wsiąknęły wodę, więc w międzyczasie warto przygotować
blachę nakładając na nią folię do pieczenia.
Ciasteczka nakładając łyżką na folię formujemy. Piekarnik
rozgrzewamy do temperatury 170 stopni Celsjusza i
pieczemy około 15 min.

PRZEPIS: OWSIANKA CYNAMONOWA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1/2 łyżeczki (2 g)
Jabłko - 1/4 sztuki (45 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1/2 szklanki (120 ml)
Płatki owsiane - 1/8 szklanki (10 g)

Płatki owsiane zalej mlekiem, podgrzej i pilnuj, aby nie
doprowadzić do wrzenia. Zdejmij z ognia i odstaw na 3-4
minuty. Jabłko razem ze skórką pokrój na małe kawałki,
albo zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz
cynamon dodaj do płatków i dokładnie wymieszaj.
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PRZEPISY

PRZEPIS: KANAPKA Z JAJKIEM I PAPRYKĄ (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb pszenny z ziarnem pszenicy - 1 kromka (25 g)
Szczypiorek - 1/4 sztuki (5 g)
Jajka kurze, na twardo - 3/4 sztuki (45 g)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (90 g)
Rzodkiewka - 1 sztuka (15 g)
Masło ekstra - 3 g

Jajko ugotuj wcześniej na twardo, posmaruj kromkę
masłem, dodaj paprykę, rzodkiewkę i szczypiorek. Na
koniec pokrój w plastry jajo

PRZEPIS: ZUPA FASOLOWA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/4 sztuki (25 g)
Cukinia - 1/3 sztuki (80 g)
Czosnek - 1/3 sztuki (2 g)
Fasola biała, surowa - 1/7 szklanki (25 g)
Marchew - 1/3 sztuki (15 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/2 łyżki (5 ml)
Ziemniaki późne - 1 sztuka (90 g)
Bulion rosołowy - 1/5 szklanki (50 ml)

Na oliwie zeszklić cebulę, dodać czosnek oraz starte
warzywa. Jak już będą miękkie wlać bulion i gotować 10
minut. Na koniec dodać ugotowaną wcześniej fasolę.
Przed podaniem posypać pietruszką.

PRZEPIS: pierogi z truskawkami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukier brązowy - 1/2 łyżki (5 g)
Mąka pszenna biała - 2 łyżki (30 g)
Truskawki - 1/5 szklanki (33 g)
Woda - 1/8 szklanki (20 ml)

* 2 porcje po 6 sztuk
Truskawki pokrój w małą kostkę. Wysyp mąkę orkiszową
na stolnicę. Powoli dolewaj gorącą wodę, wyrabiając
ciasto, uważaj, aby się nie oparzyć. Odstaw ciasto pod
przykryciem na około 15 minut. Po tym czasie formuj z
ciasta wałeczek i pokrój go nożem na około 12 części.
Każdy kawałek rozwałkuj na placuszek, nałóż na niego
łyżeczkę truskawek i trochę cukru brzozowego. Złóż
placuszek na pół i sklej jak pierożki. Pierogi wrzuć do
wrzącej, osolonej wody i gotuj 2 minuty do wypłynięcia na
powierzchnię. Smacznego:)

4

Przedszkole Siepraw

PRZEPISY
PRZEPIS: surówka z marchwi i jabłek (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jabłko - 2/3 sztuki (100 g)
Marchew - 2 i 1/4 sztuki (100 g)

marchewkę i jabłko obieramy, trzemy na dronych oczkach
na tarce. mieszamy

PRZEPIS: Tradycyjne kotlety mielone (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g) - 1/4 sztuki (15 g)
Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1/2 łyżki (5 ml)
Bułka tarta - 1/8 szklanki (10 g)
Cebula - 1/5 sztuki (20 g)
Kurczak brojler, mięso mielone - 1/4 szklanki (70 g)

Do większej miski włożyć zmielone mięso, cebulę, jajko,
sól i pieprz. Wszystko dobrze wymieszać. W trakcie
wyrabiania mięsa należy dodawać po troszku zimnej wody
i wyrabiać tak długo, aż mięso wchłonie wodę i nie będzie
przywierać do dłoni. Im dłużej wyrabiamy, tym lepsze
kotlety. Uformować kotlety, obtoczyć w bułce tartej i
usmażyć na dobrze rozgrzanej patelni. Po obsmażeniu z
dwóch stron, dobrze jest przełożyć kotlety to garnka lub
naczynia żaroodpornego (bez przykrycia) i wstawić do
rozgrzanego do 150 stopni piekarnika na około 15 minut.
Unikamy długiego smażenia, aż kotlety będą w środku
idealnie miękkie.

PRZEPIS: Zupa botwinkowa (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g) - 1/2 sztuki (25 g)
Botwina - 1/6 sztuki (50 g)
Bulion warzywny - 1/3 szklanki (100 ml)
Cytryna - 1/4 sztuki (20 g)
Czosnek - 2/3 sztuki (3 g)
Koperek świeży - 1/4 łyżeczki (1 g)
Marchew - 1/3 sztuki (20 g)
Pietruszka, korzeń - 1/4 sztuki (20 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Serek kremowo-śmietankowy jogurtowy"Ostrowia" - 1
łyżeczka (10 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Ziemniaki późne - 1/3 sztuki (30 g)

ziemniakaobrać i pokroić w kostkę i wrzucić do
gotującego się wywaru warzywnego.
Marchewkę i pietruszkę obrać i zetrzeć na tarce o dużych
oczkach, wrzucić na gotujący się bulion i gotować przez
ok. 5 minut.
Botwinkę umyć, liście posiekać, buraczki obrać i zetrzeć
na tarce o dużych oczkach.
Dodać do wywaru i gotować na wolnym ogniu do
miękkości przez 8-10 minut. Doprawić czosnkiem
przeciśniętym przez praskę.
Serek kremowy przełożyć do miseczki. Dodać kilka łyżek
wywaru i wymieszać.
Wlać do zupy i zagotować na umiarkowanym ogniu co
chwilę mieszając.
Doprawić przyprawami i świeżym koperkiem.
Na koniec doprawić sokiem z cytryny.
Można podawać z gotowanym jajkiem.
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PRZEPISY

PRZEPIS: Galaretka jogurtowa (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukier - 2/3 łyżki (7 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 6 łyżek (120 g)
Truskawki - 2/3 szklanki (100 g)
Żelatyna - 1 i 1/4 łyżeczki (5 g)

Żelatynę namoczyć w łyżce wody, gdy napęcznieje dodać
kilka łyżek gorącej wody. Ostudzić, wymieszać
rozpuszczoną żelatynę z jogurtem i cukrem. Przelać do
salaterki lub pucharka i schłodzić w lodówce kilka godzin.
Podawaćz musem z truskawek lub malin. Udekorować
miętą

PRZEPIS: Kanapka z serem i warzywami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb pszenny z ziarnem pszenicy - 1 i 1/2 kromki (37 g)
Szczypiorek - 1/4 sztuki (5 g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90 g)
Rzodkiewka - 2 sztuki (30 g)
Twaróg chudy Polmlek - 1 plaster (30 g)
Masło ekstra - 4 g

twaróg wymieszaj z poszatkowanymi warzywami i dopraw
do smaku, podawaj z pieczywem

PRZEPIS: kakao (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukier - 1/3 łyżki (5 g)
Kakao 16%, proszek - 1 łyżka (10 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 2/3 szklanki (150 ml)

W odrobinie wrzątku rozpuścić gorzkie kakao dodać
cukier i dopełnić ulubionym ciepłym mlekiem

PRZEPIS: BURAKI Z JABŁKAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Buraki - 1/2 sztuki (50 g)
Cebula - 1/8 sztuki (10 g)
Jabłko - 1/6 sztuki (30 g)
Oliwa z oliwek - 1/5 łyżki (2 ml)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Sok z cytryny - 1/3 łyżki (2 ml)

Buraki ugotować, obrać i ostudzić. Zetrzeć na tarce razem
z jabłkami, dodać drobno posiekaną cebulę. Następnie
dodać oliwę, sok z cytryny i do smaku doprawić solą i
pieprzem.
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PRZEPIS: RYBA PIECZONA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Dorsz świeży, filety bez skóry - 1 sztuka (100 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/3 łyżki (3 ml)

Umyte filety wsadź do naczynia żaroodpornego. Dodaj
przyprawy, zalej oliwą i natrzyj. Wstaw do lodówki na
30min. Nastaw piekarnik na 200 stopni. Piecz rybę przez
około 20min. rbę doprawamy delikatie ziołami, solą,
pieprzem,

PRZEPIS: ZUPA JARZYNOWA Z KLUSECZKAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1/5 łyżki (2 ml)
Bakłażan - 2 i 1/2 sztuki (600 g)
Białko jaja kurzego - 1/3 sztuki (12 ml)
Fasolka szparagowa zielona Hortex - 1/8 szklanki (20 g)
Kapusta włoska - 1/8 sztuki (20 g)
Kasza manna błyskawiczna Kupiec - 1 łyżka (10 g)
Mleko białe 1,5% "Mlekpol" - 1/5 szklanki (50 ml)
Pietruszka, natka - 1/2 łyżeczki (3 g)
Pomidory puszka - 1/3 szklanki (80 g)
Przyprawy - majeranek, suszony - 1 łyżeczka (3 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Bulion rosołowy - 1/4 szklanki (60 ml)

Bakłażan pokrój w kostkę, kapustę poszatkuj, dodaj
fasolkę (wcześniej należy ją rozmrozić). Warzywa podduś,
dodaj bulion i lekko zagotuj. Dopraw solą i pieprzem, gotuj
kolejne 12 min. Pomidory rozgnieć widelcem, dodaj do
zupy wraz z majerankiem. Mleko zagotuj z dodatkiem soli,
wsyp kaszę i ponownie zagotuj całość ciągle mieszając.
Dodaj białko, natkę i wymieszaj. Następnie z
przygotowanej masy uformuj kluseczki, wrzuć je do
gorącej wody, ale pamiętaj, aby ich nie ugotować. Podawaj
kuleczki z kaszy razem z zupą.

PRZEPIS: kanapka z dżemem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb pszenny z ziarnem pszenicy - 1 kromka (25 g)
Dżem jagodowy niskosłodzony - 2/3 łyżeczki (10 g)
Masło ekstra - 5 g

Chleb posmaruj masłem, a następnie dżemem.
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LISTA ZAKUPÓW

Produkty zbożowe
Chleb graham

75 g

Chleb pszenny

12 g

Groszek ptysiowy

10 g

Chleb z mąki kukurydzianej

25 g

Płatki mlekołaki muszelki czekoladowe Lubella

15 g

Ryż parboiled

35 g

Płatki owsiane

24 g

Chleb pszenny z ziarnem pszenicy

87 g

Mąka pszenna biała

50 g

Bułka tarta

10 g

Kasza manna błyskawiczna Kupiec

10 g

Warzywa
Ogórek kiszony

100 g (1 i 2/3 sztuki)

Ogórek

480 g (2 i 2/3 sztuki)

Papryka czerwona

330 g (1 i 1/3 sztuki)

Ziemniaki późne

365 g (4 sztuki)

Buraki

175 g (1 i 2/3 sztuki)

Cebula

80 g (3/4 sztuki)

Szczypiorek

15 g (3/4 sztuki)

Rzodkiewka

45 g (3 sztuki)

Cukinia

80 g (1/3 sztuki)

Czosnek

6 g (1 i 1/4 sztuki)

Fasola biała, surowa
Marchew
Botwina
Koperek świeży
Pietruszka, korzeń

25 g
165 g (3 i 2/3 sztuki)
50 g (1/6 sztuki)
1g
50 g (2/3 sztuki)

Pietruszka, natka

6g

Kapusta kiszona

70 g

Seler korzeniowy

50 g (1/7 sztuki)

Kapusta biała

200 g (1/8 sztuki)

Przedszkole Siepraw

LISTA ZAKUPÓW
Bakłażan
Fasolka szparagowa zielona Hortex
Kapusta włoska
Pomidory puszka

600 g (2 i 1/2 sztuki)
20 g
20 g (1/8 sztuki)
80 g

Mleko i produkty mleczne
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Jogurt morelowy Bakoma
Serek kremowo-śmietankowy jogurtowy&quot;Ostrowia&quot;
Jogurt naturalny 2% tłuszczu

630 ml
100 g
10 g
120 g

Twaróg chudy Polmlek

60 g

Jogurt naturalny typ grecki Bakoma

15 g

Jogurt naturalny 2% OSM

10 g

Śmietanka 18% do zup i sosów Mlekpol

30 g

Serek almette jogurtowy Hochland

20 g

Mleko białe 1,5% &quot;Mlekpol&quot;

50 ml

Mięso i jaja
Szynka, z indyka
Parówki z szynki Sokołów
Szynka z indyka
Jajka kurze, na twardo
Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g)

15 g
60 g (1 i 1/2 sztuki)
30 g
101 g (1 i 3/4 sztuki)
61 g (1 i 1/4 sztuki)

Kurczak brojler, pierś bez skóry

30 g (1/7 sztuki)

Kurczak brojler, mięso mielone

100 g

Cielęcina, łopatka

100 g

Białko jaja kurzego

12 ml (1/3 sztuki)

Oleje i tłuszcze
Masło ekstra

24 g

Oliwa z oliwek

7 ml

Olej rzepakowy, uniwersalny
Olej rzepakowy tłoczony na zimno

16 ml
7 ml
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LISTA ZAKUPÓW

Cukier i słodycze
Cukier

12 g

Cukier brązowy

8.5 g

Kakao 16%, proszek

10 g

Dżem jagodowy niskosłodzony

10 g

Ryby i owoce morza
Dorsz świeży, filety bez skóry

100 g (1 sztuka)

Owoce, orzechy i nasiona
Banan

90 g (3/4 sztuki)

Jabłko

310 g (1 i 3/4 sztuki)

Truskawki
Cytryna

299.5 g
20 g (1/4 sztuki)

Napoje
Sok z cytryny
Woda

5g
75 ml

Przyprawy
Przyprawy - pieprz czarny, suszony

3g

Sól morska Sante

2g

Cynamon

4g

Bulion rosołowy

110 ml

Bulion warzywny

100 ml

Sól biała

1g

Żelatyna

5g

Koncentrat pomidorowy 30% Pudliszki
Przyprawy - majeranek, suszony

12 g
3g

Dania gotowe
Włoszczyzna krojona w paski Nordis

30 g (1/7 sztuki)
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Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Ogórek kiszony
Masło ekstra
Chleb graham
PASTA TWAROGOWOJAJECZNA

Obiad
Buraczki
KAPUŚNIAK
GOŁĄBKI W SOSIE
POMIDOROWYM
Kolacja
Chleb pszenny
Ogórek
Szynka, z indyka
Masło ekstra
mus owocowy

Papryka czerwona
Parówki z szynki Sokołów
Masło ekstra
Chleb graham

Obiad
Groszek ptysiowy
Ziemniaki późne
Mizeria
Zupa paprykowa
PIECZEŃ WIEPRZOWA
Kolacja
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
CIASTECZKA OWSIANE Z
JABŁKAMI

OWSIANKA CYNAMONOWA
KANAPKA Z JAJKIEM I
PAPRYKĄ

Obiad
ZUPA FASOLOWA
pierogi z truskawkami

Kolacja
Banan
Jogurt morelowy Bakoma

Chleb z mąki kukurydzianej
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Ogórek
Płatki mlekołaki muszelki
czekoladowe Lubella
Szynka z indyka
Masło ekstra
Obiad
Ziemniaki późne
surówka z marchwi i jabłek
Tradycyjne kotlety mielone
Zupa botwinkowa
Kolacja
Galaretka jogurtowa

Kanapka z serem i warzywami
kakao

Obiad
Ryż parboiled
BURAKI Z JABŁKAMI
RYBA PIECZONA
ZUPA JARZYNOWA Z
KLUSECZKAMI
Kolacja
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
kanapka z dżemem

Sobota

Niedziela

