
Jadłospis tygodniowy wegańskiego przedszkolaka w oparciu o jadłospis przedszkola publicznego

PONIEDZIAŁEK

Śniadanie Pieczywo z masłem, pasta z kiełbasy, 
herbata z cytryną

Chleb* z pastą z suszonych pomidorów* ze 
słonecznikiem, lnem i sezamem (1), woda

II śniadanie Jabłko Jabłko 

Zupa Jarzynowa zabielana Ogórkowa (2)

Obiad Kopytka z masłem Kluski śląskie z olejem kokosowym* (3), 
starta marchewka, cieciorka*

Podwieczorek Pieczywo z masłem, pasztet, ogórek zielony, 
herbatka owocowa

Chleb z pasztetem sojowym 
pomidorowym*, ogórek zielony, woda

WTOREK

Śniadanie Bułka z masłem, ser biały z rzodkiewką 
i pomidorem, Inka na mleku, herbata

Chleb z „twarożkiem” ze słonecznika 
z ogórkiem zielonym (4), woda

II śniadanie Sok 100% pomarańczowy Sok 100% pomarańczowy

Zupa Ryżowa na wywarze mięsnym Ogórkowa (z poniedziałku)

Obiad Kotlet drobiowy, ziemniaki, mizeria 
na jogurcie, kompot owocowy

Sznycel Vegetaria*, ziemniaki, mizeria 
na jogurcie sojowym*, woda

Podwieczorek Marchewka tarta z jabłkiem, chrupki 
kukurydziane

Marchewka i jabłko w kawałkach, wafle 
jaglane*

ŚRODA

Śniadanie Pieczywo z masłem, szynka, sałata, papryka, 
herbata z cytryną

Chleb z olejem kokosowym, wędlina 
sojowa*, sałata, papryka, woda

II śniadanie Arbuz Melon

Zupa Ziemniaczana z kiełbasą Warzywny „rosół” z ryżem (5)

Obiad Spaghetti z mięsem, kompot owocowy Spaghetti z oliwkami (6), woda

Podwieczorek Kakao, chałka z masłem, dżem Kakao na mleku sojowo-ryżowym*, chałka*

CZWARTEK

Śniadanie Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi, 
bułka z masłem, ser żółty, pomidor, herbata z 
miodem 

Kulki zbożowe czekoladowe z mlekiem 
sojowo-ryżowym, chleb z pastą pomidorową
z lnem i sezamem, woda

II śniadanie 1/2 banana Banan 

Zupa Z zacierką Warzywny „rosół” (ze środy) z makaronem

Obiad Bitki w sosie własnym, kapusta biała 
gotowana, ziemniaki, kompot

„Bitki” sojowe* (7), sałata lodowa, 
ziemniaki, woda

Podwieczorek Koktajl bananowo-pomarańczowy, ciasteczko 
zbożowe

Domowe ciasto czekoladowe (8), mleko 
sojowo-ryżowe

PIĄTEK

Śniadanie Pieczywo z masłem, pasta jajeczna 
ze szczypiorkiem, herbata z cytryną

Chleb z pastą pomidorową 
ze słonecznikiem, lnem i sezamem, woda

II śniadanie Gruszka Gruszka 

Zupa Kalafiorowa z kaszą manną Kalafiorowa z ziemniakami (9)

Obiad Ryba smażona, surówka z kapusty kiszonej, 
ziemniaki, kompot owocowy

Sznycel „Vegetaria”, kapusta kiszona 
surowa, ziemniaki, woda

Podwieczorek Jogurt Jogobella Jogurt Valsoja*



PRZYPISY

*Chleb  – chleb żytnio-pszenny na zakwasie  (w Rudzie  Śląskiej  polecam piekarnię  Jakubiec  i  ich  chleb
starośląski).

*Suszone pomidory w oleju z ziołami z pestkami dyni - kupuję w Biedronce. SKŁADNIKI: pomidory
suszone (pomidory, sól) 49%, olej rzepakowy 43%, łuskane pestki dyni 7%, mieszanka ziół; cena 5,99.

*Olej  kokosowy –  Coco Farm – najlepsza jakość spośród dostępnych na naszym rynku -  olej  „pure”
ma niemal  identyczny  skład  jak  olej  „virgin”,  ponieważ  jest  oczyszczany  wyłącznie  mechanicznie,
a nie chemicznie, idealny do smarowania, gotowania, pieczenia; kupuję wiadro 12 litrów co 4 miesiące.

*Cieciorka – ze słoika, polecam ze względu na długi czas moczenia i gotowania cieciorki, podczas gdy tę
ze słoika  wystarczy  odsączyć  i  podawać,  najlepiej  kupić  taką,  która  w  zalewie  ma  tylko  wodę  i  sól
bez dodatków/konserwantów.

*  Pasztet sojowy z pomidorami – produkowany przez Sante, ale kupuję w Carrefour, gdzie ten sam
pasztet z etykietą „wyprodukowano dla Carrefour” kosztuje 2,49 zł zamiast 4 zł czyli za 10 zł można kupić
4 sztuki zamiast 2,5 „oryginalnych” Sante. SKŁADNIKI: woda, olej rzepakowy, białko sojowe 7%, koncentrat
pomidorowy 5,8%, kasza manna (pszenica), cebula, ekstrakt drożdżowy, przyprawy (gorczyca), sól morska,
błonnik pszenny, hydrolizat białek roślinnych (soja, kukurydza), aromat.

*  Sznycel „Vegetaria”  - dostępny w Kauflandzie, gotowy kotlet wegański panierowany, który wystarczy
podgrzać przez 2-3 minuty na patelni lub 5-7 minut w piekarniku. SKŁADNIKI: woda, białko pszenne 10%,
mąka pszenna, cebula, płatki ziemniaczane, skrobia modyfikowana, olej rzepakowy, musztarda (woda, ziarna
gorczycy, ocet winny, sól, przyprawy), skrobia, błonnik (inulina z cykorii i błonnik ziemniaczany), cukier, sól,
ekstrakt drożdży,  substancja zagęszczająca: guma guar, przyprawy, ekstrakty przypraw (zawierają seler),
czosnek w proszku, barwnik: karoteny, drożdże; w opakowaniu 2 duże sznycle, cena 6,99 zł.

* Jogurt sojowy naturalny – Veggiegurt „Take it Veggie” Kaufland, vegan i organic, świetnie nadaje się
do zup, sosów, mizerii, sałatek i wszystkiego, gdzie tradycyjnie używa się śmietany. SKŁADNIKI: woda, soja
bio 11%, skrobia kukurydziana bio, sól spożywcza, kultury bakterii jogurtowych; cena 4,49 zł za 500g.

*Wafle  jaglane –  Sonko  seria  „superfoods”,  małe  paczuszki  cienkich  wafli  pakowanych  po  6  sztuk.
SKŁADNIKI: kasza jaglana prażona 60%, kukurydza obłuszczona, quinoa 3 kolory 10% (6% białej,  2%
czerwonej, 2% czarnej), sól himalajska.

*Wędlina  sojowa – o  smaku szynkowym z zielonym pieprzem Polsoja,  dostępna w Kauflandzie,
Tesco i innych. SKŁADNIKI: woda, izolowane białko sojowe 12,3%, olej rzepakowy, białko pszenne, skrobia,
aromaty (soja), substancja zagęszczająca: karagen, sól, pieprz zielony 0,38% (pieprz zielony, woda, ocet,
sól), błonnik cytrusowy, ekstrakty przypraw, przyprawy; cena 5,99 zł/100g.

*  Mleko  sojowo-ryżowe  –  „Take  it  Veggie”  Kaufland,  jakość  bio,  cena  poniżej  standardowej,  smak
ulubiony przez moje dzieci, naturalnie słodki bez dodatku cukru. SKŁADNIKI: woda, soja bio 5%, ryż bio 5%,
sól morska. Cena 4,99 zł/1 litr.

* Chałka – z dobrej piekarni, skład: mąka, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna 80. Margaryny cukiernicze
to tłuszcze roślinne + woda, natomiast nie mam pewności, czy użyta do produkcji tej chałki margaryna nie
jest wzbogacana witaminą D, która wtedy na pewno nie byłaby wegańska (pochodzi z lanoliny z owczej
wełny). Pozwalam sobie na takie „szaleństwo” i nie drążę tematu, ponieważ te śladowe ilości ewentualnej
witaminy D w margarynie to jednocześnie śladowe ilości nie-wegańskich składników w naszym pożywieniu
na co dzień, a gotując codziennie 2-daniowe obiady nie mam już czasu na to, żeby jeszcze piec własną
chałkę do przedszkola. W tym konkretnym przypadku chałka jest więc prawdopodobnie wegetariańska.

*  „Bitki”  sojowe  – kotlety  sojowe Orico,  lepsze  od Sante,  dostępne m.in.  w Carrefour  w cenie  1,49
zł/100g, w Tesco 2,49 zł/100g.

* Jogurt Valsoja owocowy – włoskie jogurty sojowe z owocami w kilku wariantach, z kulturami bakterii,
niestety z cukrem, ale bardzo dobre smakowo, pakowane po 2 sztuki, dostępne np. w Tesco, cena 5,99 zł.



PRZEPISY

1) Pasta z suszonych pomidorów ze słonecznikiem, lnem i sezamem

Zawartość słoiczka z pomidorami odsączyć z oleju, umieścić w blenderze, dodać 4 łyżki słonecznika, 4 łyżki
lnu i 4 łyżki sezamu niełuskanego, zmielić na pastę.

2) Zupa ogórkowa

Przepis na blogu: http://www.wszystkojestwglowie.pl/weganska-zupa-ogorkowa/

3) Kluski śląskie

Przepis na blogu: http://www.wszystkojestwglowie.pl/kurkuma-pieprz-dlaczego-razem-kluski-z/

4) Twarożek ze słonecznika

Przepis na blogu: http://www.wszystkojestwglowie.pl/weganski-twarozek-ze-slonecznika/

5) Warzywny rosół

Przepis na blogu: http://www.wszystkojestwglowie.pl/weganski-rosolek/

6) Spaghetti

Przepis na blogu: http://www.wszystkojestwglowie.pl/ekspresowe-spaghetti-na-soku-pomidorowy/

7) Bitki sojowe 

Przepis na blogu: http://www.wszystkojestwglowie.pl/soczyste-steki-sojowe/

8) Ciasto czekoladowe

Przepis na blogu: http://www.wszystkojestwglowie.pl/weganskie-ciasto-czekoladowe/

9) Zupa kalafiorowa

Gotowana tak, jak warzywny rosół, tyle, że jeszcze przed marchewką do garnka lecą pokrojone w kostkę
ziemniaki, marchewka jest od razu pokrojona w kostkę lub talarki, do tego cały kalafior podzielony na małe
różyczki, pomijam natkę pietruszki i nie gotuję tak długo, tylko do miękkości warzyw (około pół godziny).

PODSUMOWANIE

Mam nadzieję, że to opracowanie okaże się dla Was pomocne, a jeśli chcielibyście takie zestawienie na cały
miesiąc, rozszerzone o przepisy w pełnej wersji do wydrukowania, napiszcie maila na adres: 

sylwia.falkiewicz@gmail.com 

POZDROWIENIA :)
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