
Dziesięciodniowy rozkład wyżywienia dzieci w 

Przedszkolu Niepublicznym Krasnal w Olsztynie 

                                  od 8 marca  2021 roku do 19  marca 2021 roku 

  8 marzec 2021 rok  – poniedziałek   

Śniadanie:  wesoły talerzyk - chleb mieszany z 

masłem, pieczona szynka, jajko, sałata, czerwona 

papryka, plasterki świeżego ogórka. Kawa na mleku. 

Herbatka owocowa 

II Śniadanie:  mandarynka, herbatka miętowa 

II Danie: makaron z sosem truskawkowo śmietanowym. Kompot 

wieloowocowy. 

Zupa:  szpinakowa na wywarze warzywnym z ziemniakami i śmietaną,  

Podwieczorek: jabłko, herbatka owocowa 

 9 marzec 2021 rok - wtorek 

 Śniadanie:  bułki zwykłe z masłem i żółtym serem z plasterkami rzodkiewki, 

kawa na mleku, herbata owocowa 

II Śniadanie: winogrona,  herbata owocowa 

II Danie:  schab z  sosem ze świeżych pieczarek i śmietany zapieczony w 
piecu.  Ziemniaki. Surówka: kiszony ogórek w talarkach, gotowana marchew 

w talarkach, kukurydza, czerwona papryka w paseczkach, z oliwą.  Kompot 
śliwkowy. 

Zupa:  ryżanka na wywarze mięsno warzywnym z natką pietruszki. 

Podwieczorek: banan, herbata owocowa 

 10 marzec 2021 rok -  środa   

Śniadanie:   chleb mieszany z masłem, jajko z sosem majonezowo kefirowym 

z kukurydzą i szczypiorem, kakao, herbata owocowa 

II Śniadanie: koreczki serowe,  herbatka miętowa,  

II Danie: gołąbki w postaci kotlecików z mięsa wieprzowego, szatkowaną 

kapustą, przyprawione czosnkiem, tymiankiem w sosie 

pomidorowym. Surówka: ogórek kiszony. Ziemniaki. 

Kompot truskawkowy. 



Zupa: barszcz czerwony na wywarze warzywnym z ziemniakami, śmietaną i 

natką pietruszki 

Podwieczorek:  jabłko, woda mineralna 

11 marzec 2021 rok – czwartek  -  

Śniadanie:  wesoły talerzyk -  chleb mieszany z masłem, 

pieczeń rzymska (wyrób własny), ser żółty, sałata, plasterki 

rzodkiewki, pomidor, kawa na mleku, herbatka miętowa. 

II Śniadanie:  banan, woda mineralna 

II Danie: fasolka po bretońsku przyprawiona czosnkiem, pieprzem i 

majerankiem. Bułka codzienna. Kompot wieloowocowy. 

Zupa:  ogórkowa wywarze  warzywnym z ryżem, śmietaną i koperkiem 

Podwieczorek:  kisiel, pomarańcza, herbata owocowa 

 12 marzec 2021 rok – piątek  

Śniadanie: chleb mieszany z masłem i pastą z cieciorki przyprawiona świeżo 

wyciśniętym czosnkiem, pastą tahini, suszonymi pomidorami, z czerwoną 

papryką i kiszonym ogórkiem, kakao, herbata owocowa 

II Śniadanie:, gruszka, herbata z dzikiej róży 

II Danie:  kotlety z ryby – miruna,  pieczone w piecu konwekcyjno parowym 

przyprawione  rozmarynem, pieprzem i czosnkiem . Ziemniaki. Surówka; 

kapusta kiszona z  jabłkiem, marchewką,  cebulką z pestkami dyni i oliwą. 

Kompot truskawkowy 

Zupa: krupnik z kaszy jaglanej na wywarze warzywnym  z natką pietruszki.  

Podwieczorek: ciasto drożdżowe (własny wypiek), woda z cytryną 

15 marzec 2021 rok - poniedziałek  

Śniadanie:  bułka grahamka z masłem i pastą z  twarogu 

półtłustego z jogurtem, ze szczypiorkiem i rzodkiewką, kawa 

na mleku , herbatka owocowa 

II Śniadanie:  marchew, herbata miętowa 

II Danie: karkówka pieczona  w sosie własnym przyprawiona 



tymiankiem, czosnkiem i pieprzem. Miks kasz z zieloną soczewicą ( 

burgul, jaglana, gryczana). Surówka: kapusta pekińska z jabłkiem, 

marchewką, cebulką, kukurydzą z pestkami dyni, kompot wiśniowy. 

Zupa:  koperkowa na wywarze warzywnym z ziemniakami i śmietaną  

Podwieczorek:  budyń waniliowy, mandarynka, woda mineralna 

 16 marzec 2021 rok – wtorek 

Śniadanie: chleb mieszany z masłem pastą mięsną z czerwoną papryką i 

plasterkami kiszonego ogórka, jaglanka na mleku, herbata owocowa 

II Śniadanie:  banan,  woda 

II Danie: kluski leniwe z twarogiem półtłustym polane 

roztopionym masłem z odrobiną cukru. Kompot z 

czarnej porzeczki. 

Zupa: barszcz ukraiński na wywarze warzywnym z 

fasolą jaś, świeżą kapustą, z ziemniakami i śmietaną.  

Podwieczorek: jabłko,  woda mineralna 

17 marzec 2021  rok – środa 

Śniadanie:  bułka zwykła z masłem, plastrami twarogu, z czerwoną papryką, 

rzodkiewką,  kakao, herbatka miętowa 

II Śniadanie: gruszka, woda mineralna 

II Danie: kotlety z piersi kurczaka przyprawione czosnkiem i imbirem. Ryż z 

kurkumą. Surówka: buraczki na ciepło z cebulką.  Kompot wiśniowy. 

Zupa: pomidorowa na wywarze warzywnym z makaronem i śmietaną  

Podwieczorek: banan, herbata owocowa 

18 marzec 2021 rok – czwartek 

Śniadanie:  chleb mieszany z masłem plasterkami gotowanego jajka, z żółtą 

papryką i szczypiorkiem, owsianka na mleku, herbata z cytryną i imbirem. 

II Śniadanie:  jabłko,  herbatka miętowa 

II Danie:   Kluski śląskie z odrobina wędzonego boczku z 

cebulką. Surówka: Kapusta kiszona z cebulką, 

jabłkiem, marchewką kukurydzą. Kompot śliwkowy.  



Zupa: ogórkowa na wywarze mięsno - warzywnym z ziemniakami, śmietaną i 

natką pietruszki. 

Podwieczorek: budyń śmietankowy, mandarynka,  herbata malinowa 

19 marzec 2021 rok – piątek  

Śniadanie: chleb mieszany z masłem i pasztetem wieprzowo 

drobiowym(wyrób własny),  przyprawiony czosnkiem, pieprzem, 

majerankiem i gałką muszkatułową, z  czerwoną papryką, talarkami 

kiszonego ogórka, z keczupem, kakao, herbata owocowa 

II Śniadanie: pomarańcza, woda mineralna 

II Danie: kotlety rybne z morszczuka pieczone w piecu konwekcyjno 

parowym. Ziemniaki. Surówka: ogórek kiszony. Kompot śliwkowy 

Zupa: żurek na wywarze warzywnym z makaronem, śmietaną i 

majerankiem. 

Podwieczorek:  jabłko, herbatka miętowa 

W naszym przedszkolu propagujemy zdrowy tryb życia dziecka. Nasza 
własna kuchnia serwuje codziennie wychowankom zdrowe, smaczne posiłki. 

Przygotowujemy je na bazie świeżych produktów, dostarczanych codziennie, 
przez stałych zaufanych dostawców. Nie podajemy dzieciom wędlin i 

przemysłowych wyrobów garmażeryjnych. Sami pieczemy mięsne dodatki do 
kanapek. Nie stosujemy produktów przetworzonych, sproszkowanych, 
wypełnionych konserwantami. Do picia dzieci otrzymują kompot 

owocowy na bazie mrożonym owoców bez cukru z dodatkiem 
naturalnych soków owocowych, herbatki owocowe i ziołowe z 

dodatkiem naturalnego miodu, naturalne soki owocowe z wyciśniętych 
owoców, wodę mineralną. Do przyrządzania całodziennego menu 

wykorzystujemy jedynie 2 g soli jodowanej na jedno dziecko. 

Dziesięciodniowy rozkład wyżywienia w naszym przedszkolu sporządzony 
jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 

roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 

warunki jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i 
młodzieży w tych jednostkach. 

ŻYCZYMY SMACZNEGO 

 


