
PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE  nr 5
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u,. Batffi mpwy od dnia 06.12.21 do dnia 10.12.21
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Poniedzialek06.12.21Wtorek Parówka na gorąco Składniki:mięsowieprzowezszynki,sól,glukoza,skrobiamodyfikowana,stabilizatory,przeciwutleniacz,syropglukozowy,azotynsodu,ekstraktyprzypraw,możezawierać:g!Ęmso.mlekoselerorczc

Oblad
podwieczorek

Zupa  pomidorowa z makaronemSkładniki:ciecierzyca,marchew, CzekoladaSkładniki:cukier,MLEKOpełnewproszku,tłuszczkakaow,miazgakakaowa,emulgator:

pietruszka, por, sęłęŁ m    a   szema,śmietanakultbakteriimlekoch

koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy,natkapietruszki,Ę±ą]sLazszenic

z     cza.ne.  m  kaz   szenic   durum  .a.a
Pieczywo pelnoziarniste Składniki :Mkaszemat750mkażnia,marazowat2000,naturalnyżnizakwas,drożdże,woda,sól,olejsłonecznikowymożezawieraćsłonecznik,siemięlniane,mak,Sęza±sólzmaslem,Składniki:śmietanka,keczupSkładniki:pomidory,cukier,skrobiamodyfikowanakukuydziana,sól,regulatorykwasowości,natualnearomaty,przyprawy,możezawieraćselerKawazboźowanamlekuSkładniki:m±ę!ŚQ,cukier,.czmieńżflcykoria,burakcukrow®® lecytyny (SOJA);wanilina),cukier,MLEKOodtłuszczonewproszku(18%),olejpalmow,MASŁOodwodnione,emulgator:lecytyny(SOJA);wanilina.mleka:33%-kakao:13%.

kurkuma, sól
Kotlety z jaj, Składniki: olej rzepakowy,•a.abułkatarta-lutensólziemniaki,surówkawielowarzywnaSkładniki:seler

ogórki kiszone, kapusta pekińska                '
marchew, por, olej rzepakow,
Kompot z owocÓw Składniki; czama
porzeczka, rabarbar, truskawki, aronia,wiśniajabłko,cukier

07.12.21
Zupa m]eczna z zacierkam]Składniki:Ęłąkązpszenicv, Zupa koperkowa z ryżem Serek bananowySkładniki:ĘE

Składniki : żeberka wieprzowe, marchew,
zwvczainei. maka z oszenicv durum. pietruszka, por, §ę±ęiryż, koperek, sól śmietanka, cukier,
jrikurkuma, sól Filet z indyka pieczony w sosie białka mleka,
Pieczywo pelnoziarniste Składniki : śmietanowym, Składniki: Filet z indyka, aromat, kultury
Maka oszenna tvD 750. maka żvtnia, marchew, pietruszka, por, seler, natka bakterii mlekowvch
maka razowa tvo 2000, naturalny pietruszki, sól , mą!Śą z pszenicv banany
żvtni zakwas, drożdże, woda, sól ,olejsłonecznikowymożezawierać zwvczainei. śmietana. kulturv bakterii

mleko`*rvch ziemniaki, mikś sałat z
słonecznik, siemię lniane, mak, papryką, pomidorem, ogórkiem
sezam sól z masłem, Składniki: Kompot z owoców Składniki; czama
śmietanka, serem żóltym, Składnikii porzeczka, rabarbar, truskawki, aronia,
mleko, sól, stabilizator, kulturybakteriimlekowvchbarwnik,gruszka wiśnia jabłko, cukier

Środa Pieczywo pełnoziarniste z masłem, Kapuśniak z kiszonej kapusty Pomarańcze
08.12.21 pastą z wędzonego trewala Składniki :  żeberka wieprzowe, ziemniaki

Składniki: trewal wędzony, olej , marchew, pietruszka, por, §ęłę|kapusta
żółtka iaia kuzeEo. musztardągorczvca.przyprawy,sólze kiszona, natka pietruszki, olej rzepakowy,

maka Dszema, sól
szczypiorkiem, herbata z cytryną Pulpet w sosie wielowarzywnym, kasza
Składniki: herbata czama, cukier, j ęczmienna, ogórek kiszony
ęyEyEą Kompot z owoców Składniki; czama
Koktajl m]eczno-owocowy porzeczka, rabarbar, truskawki, aronia,
Składniki : mleko. iogurt naturalnv.truskawki,banany`śmietanka.mleko wiśnia jabłko, cukier



Czwarte

w   roszku  białka mleka, cukier,aromat,kulturybakteriimleko chOwsiankanamlekuzrodk.

k09.12.21Piątek Zyn  amlSkładniki:m±ę!ŚQ,płatkiowsiane,cukierrodzynkisułtanki Zupa serowa z makaronemSkładniki:marchew,pietruszka, por, gęE M]eczny deserSkładniki:mleko

m    a   szema, śmietanakult       bakterii -,-
konserwowane dwutlenkiem siarkiPieczywopelnoziarnisteSkładniki :Maszemat750mażnia,marazowat2000,naturalnyżnizakwas,drożdże,woda,sól,olejsłonecznikowymożezawieraćsłonecznik,siemięlniane,mak,Sęzamsólzmaslem,Składniki:śmietanką,dżememSkładniki:wiśnie,truskawkilubbrzoskwinie,cukier,pektyny,gumaguar,kwasCytrynowJablkoPieczywopelnoziarnisteSkładnik.. aste   zowaneśmietankaastezowanacukier,skrobiemodyfikowane,kakao,QĘEęę±

mleko     ch  olej rzepakow, natka
pietruszki ,mą±sLaz   szenic   z     cza.ne.
m    az   szenic   dunm  .a.a  kurkuma,sólKotletschabowySkładniki:schab

wieprzowy, .a.a  bułka   szema, olejrzepakowy,pieprz,sólziemniaki,

pomidory z sosem śmietanowo-
]ogurtowym Składniki : pomidory,szczypiorekśmietanakultbakterii

mleko     ch  .o  urtnatualn    sólKompotzowocÓwSkładniki;czama

porzeczka, rabarbar, truskawki, aronia,wiśniajabłko,cukier8.,..

10.12.21 1.Maszemat750mażnia arszcz ukra]nski z z]emniakamiSkładniki:buaki,fasolabiała,marchew,pietruszka,por,sę±ę±±ziemniaki,m±,, Chrupiki z pszenicydurumSkładniki:płzenicadurum,sólSokjablkowy1000/o
m    a razowa t     2000, natualnyżnizakwas,drożdże,woda,sól ,olejsłonecznikowymożezawieraćsłonecznik,siemięlniane,mak,Sęząmsólzmaslem,klopsempieczonym(wyróbwlasny)Składniki:Łopatkawieprzowa,jąiął|ułkai)szema,salatąKawazbożowanam]ekuSkładniki:mleko,cukier,ieczmień.

PszęĘLa, smietana  kul        bakterii
mleko     ch, olej rzepakowy, natka
pietruszki, sól
Pierogi leniwe Składniki: ziemniaki  mąŁa
z   szenicx. jaia, sól ser białv twarogowvĘŁcukier

surówka z marchwi i jablka  Składniki:
marchew, jabłka,  olej rzepakowy, sól,
cukler

ż]dQ_cykoria, burak cukrowy Kompot z owoców Składniki; czama
porzeczka, rabarbar, truskawki, aronia,
wiśnia jabłko, cukier
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