
                                                 Jadłospis - Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Łazach 

 
  Zastrzegamy zmiany w jadłospisie. 

  

 

 
 

Poniedziałek 

26.04.2021 

  

  Kapuśniak z ziemniakami (8) 

  Dieta: Gołąbki bez zawijania w lekkim sosie, kasza jaglana, ogórek kwaszony  (1, 3)   

Vege: Pulpeciki sojowe w sosie orientalnym, kasza jaglana, ogórek kwaszony (6) 

Gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym (1, 3) 

Kasza jaglana 

Ogórek kwaszony 

Kompot owocowy 

Jabłko 

 

 
 

Wtorek 

27.04.2021 

 

  
  Barszcz ukraiński (7, 8) 

  Dieta: Schab duszony w delikatnym sosie własnym, ziemniaki, surówka warzywna 

  Vege: Kotlet z cieciorki i tofu, ziemniaki, surówka warzywna (6, 10)   

  Kotlet schabowy w tradycyjnej panierce (1, 3) 

  Ziemniaki puree (7) 

  Surówka z kapusty pekińskiej, ogórka, rzodkiewki z kukurydzą 

  Sok witaminizowany 

  Ciasteczko (1,3,7) 

 

 

  
 

 

 

Środa 

28.04.2021 

  
  Zupa pomidorowa z ryżem (7, 8)  

  Dieta: Udko duszone z warzywami na parze, ziemniaki gotowane 

  Vege: Gulasz warzywny, kasza bulgur, surówka z pora  (1, 6, 8) 

Udko pieczone 

Ziemniaki gotowane 

Surówka z porem, jabłkiem i majonezem (3, 7) 

Herbata malinowa 

Kisiel żurawinowy 

      

     

 

Czwartek 

29.04.2021 

              

   

  Zupa kalafiorowa z ziemniakami  (7, 8) 

Dieta: Placki ziemniaczane pieczone z duszonym mięsem z warzywami (1, 3)  

Vege: Placki ziemniaczane z serem wegańskim, mizeria (1, 6) 

Placki po węgiersku (1, 3, 7) 

Mizeria 

Kompot owocowy 

Tradycyjna szarlotka (1, 3) 

 

    

     
Piątek 

30.04.2021 

 

  
Zupa jarzynowa z ziemniakami (7,8) 

Dieta: Pieczony filet z miruny z ziemniakami, surówka z kapusty kwaszonej (4) 

Vege: Kotlety sojowe w sosie pomidorowym, surówka z kapusty kwaszonej (6) 

 Kotlet panierowany z mintaja (1, 3, 4) 

 Ziemniaki gotowane 

 Surówka z kapusty kwaszonej, marchewki i jabłka 

   Herbata z cytryną 

Mleko smakowe (7) 



 

 

INFORMACJA 

 

 

 
Alergeny i ich oznaczenie numeryczne wykorzystywane w jadłospisie: 

 

 

 

1. zboża zawierające gluten 

2. skorupiaki i produkty pochodne 

3. jaja i produkty pochodne 

4. ryby i produkty pochodne 

5. orzechy 

6. soja i produkty pochodne 

7. mleko i produkty pochodne 

8. seler i produkty pochodne 

9. gorczyca i produkty pochodne 

10. nasiona sezamu i produkty pochodne 

11. dwutlenek siarki 

12. łubin 

13. mięczaki 

 
 

 


