
Jadłospis   III  
zoom 
 

Jadłospis zawiera wszystkie składniki niezbędne dla prawidłowego rozwoju niemowlaka w wieku od 8 mies. do 1,5 roku, a posiłki zawierają zbilansowane składniki mineralne, białka, 
węglowodany i tłuszcze. Dzieci karmione są zgodnie z ich biologicznym rytmem i zachęcane są do próbowania nowych smaków. Do posiłków nie używamy soli ani cukru. Napoje 
podawane są dzieciom bez ograniczeń. Do picia używana jest zdrowa woda niskozmineralizowana. Zdrowa woda jest podstawowym napojem dziecka! Jeżeli Wasze dziecko nie może 
jeść, któregoś z posiłków, jest uczulone, lub źle reaguje na pokarm, prosimy o informację i ustalenie indywidualnego programu żywienia z opiekunką. Opiekunka ma obowiązek 
informowania rodzica o tym, co dziecko zjadło i na co źle reagowało, jeżeli taka reakcja się uwidacznia w trakcie pobytu dziecka w żłobku. e reagowało, jeżeli taka reakcja się 
uwidacznia w trakcie pobytu dziecka w żłobku 

 
5.11 -9.11 

Pierwsze  
Śniadanie 

Drugie 
Śniadanie  Zupka  Drugie danie  Podwieczorek  

Poniedziałek 
Kaszka smakowa Bobo Vita / rogalik maślany 
Konfisz, masełko Olesno, dżem domowy TM/ 
herbata owocowa/woda 

Owoce: 
jabłuszko/ŚLIWKA/banan/  
herbatka ziołowa/woda 

Zupka marchwiowo 
jaglana 

Potrawka z dynią, kurczakiem, i 
ziemniakami   

 
Chleb razowy z szyneczką 
drobiową eko /żółty ser/ pomidorek 
malinowy, ogórek, herbatka 
owocowa 

ALERGENY   /GRAMATURA 1, 7  9                                     250 ml 1, 3, 7                                             200 g 1, 7,  

Wtorek  

Kaszka smakowa Bobo Vita /  
kanapka z masełkiem, szyneczka, jajeczko WW,  
pomidorek malinowy/ zielona cebulka, herbata 
owocowa/ 

Owoce:  
jabłko, gruszka, banan, 
herbatka zielona/woda Szpinakowa z jajkiem 

schabik gotowany w sosie, 
kasza jęczmienna 
buraczki 

Kisiel jabłkowy TM:  jabłka, 
banan, mąka ziemniaczana, sok 
jabłkowy 100% 

ALERGENY   /GRAMATURA 1, 3, 7,   9, 3                              250 ml 1                                     80 g, 80 g, 50 g  

Środa  

Kaszka smakowa Bobo Vita  
/kanapka z masełkiem,  pasta jajeczna TM 
(jajko+cebulka), pomidorek, szczypiorek, 
rzodkiewka, 
woda/herbatka 

Owoce:   
mus -  jabłko, marchew, banan, 
gruszka, ARBUZ 
 herbatka owocowa/woda zupa ziemniaczana 

Pilaw z kaszy bulgur z mięsem 
indyczym   

Budyń jaglano-bananowy (kasza 
jaglana+banany+sos truskawka 
TM) 

ALERGENY   /GRAMATURA 1,3, 7,   9                                     250 ml 1                                                200 g 1 

Czwartek  

 
Kaszka smakowa Bobo Vita , 
 bułka Weka (Konfisz) z masełkiem, dżem 
TM, ser biały Klinek, rzodkiewka, 
szczypiorek, / herbatka  

Owoce:  
jabłko, banan, gruszka, 
MANGO 
woda/herbata ziołowa Rosół z lanymi ciastem 

Brokuł , ziemniaczki , gulasz 
wieprzowy 

Płatki ryżowe z sosem 
owocowym TM (malina) 

ALERGENY   /GRAMATURA 1, 7,  1, 3, 9                        250 ml 1,                                     50g, 80g 80 g   

Piątek  

Kaszka smakowa Bobo Vita /chleb razowy 
(Konfisz) z masełkiem (Olesno), 
pomidorek, szczypiorek/ serek żółty/ pasta 
rybna (makrela+cebulka) 
herbata ziołowa/woda 

Owoce: 
banan, jabłko, gruszka, 
MELON, marchewka/  
herbatka rumiankowa/ woda Barszcz biały z kiełbaską 

Kurczak w sosie 
Kasza jaglana 
groszek   

Kasza manna TM z sosem z 
owoców leśnych TM 

ALERGENY   /GRAMATURA 1, 4, 7,    9,1                               250 ml                                           90 g, 80g, 50g 1 
 


