Żywienie

W Niepublicznym Żłobku Nr 38 „Zielony Groszek” we Wrocławiu dzieci korzystają z usług firmy cateringowej Horyzonty Smaku tj. przygotowywanych z czterech posiłków: śniadania, obiadu (I i II danie) i podwieczorku.
Charakterystyka firmy:
Firma cateringowa HORYZONTY SMAKU  od  6 lat zajmuje się wdrażaniem zdrowego 
i bezpiecznego żywienia m.in. w przedszkolach, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie 
i pasję w dziedzinie żywienia dzieci. Przygotowywane posiłki oparte są na naturalnych, nieprzetworzonych przemysłowo produktach, sezonowych warzywach, nieoczyszczonych ziarnach zbóż oraz kaszach. Preferowane jest pełnoziarniste pieczywo wypiekane 
na zakwasie. Stosowane są wyłącznie zdrowe tłuszcze tj. oleje tłoczone na zimno i prawdziwe masło.
Firma własnoręcznie przygotowuje desery, przekąski i wypieka ciasta.  Dieta komponowana jest zgodnie z porami roku przy uwzględnieniu równowagi kwasowo-zasadowej pokarmów, zapewniając jednocześnie niezbędna dla dzieci ilość wysokowartościowych białek, zawartych 
w wyselekcjonowanych produktach mięsnych, świeżych rybach, roślinach strączkowych
i ziarnach zbóż.
ZIMA
- jadłospis obfituje w rozgrzewające, wzmacniające potrawy ( posiłki wzbogacane są produktami i przyprawami rozgrzewającymi i ułatwiającymi trawienie oraz bogatymi 
w witaminę C;
- warzywa i owoce są podawane gównie na ciepło;
-jadłospis obfituje głownie w dania mięsne, rośliny strączkowe i kasze bogate w białko i energię potrzebną do ogrania organizmu;
- jadłospis ubogi jest w produkty nabiałowe (które mogą spowodować zaśluzowanie organizmu) natomiast wapń jest uzupełniany innymi produktami o wysokiej zawartości tego składnika.
WIOSNA
Posiłki wiosną wzbogacane są produktami rozgrzewającymi;
W jadłospisie pojawiają się produkty nabiałowe oraz pierwsze warzywa i kiełki budzące się dożycia w tym okresie;
Więcej warzyw i owoców podawanych jest w postaci świeżej;
LATO
Potrawy obfitują w produkty w postaci świeżej;
Serwowane zupy są krótko gotowane, mniej treściwe, odświeżające;
Jadłospis zawiera produkty ochładzające i nawilżające – częściej pojawiają się produkty nabiałowe jak jogurt naturalny czy kefir.
JESIEŃ
Do posiłków wracają produkty rozgrzewające, serwowane na ciepłu
W jadłospisie figuruje mniej warzyw spożywanych na surowo,
Dania są bardziej treściwe niż latem, dłużej gotowane, wzbogacone rozgrzewającymi przyprawami.
Zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i dziecka oraz Instytutu Żywności i Żywienia kaloryczność posiłków serwowanych w przedszkolu utrzymywana jest na poziomie 840 kcal zachowując wymagane proporcje udziału poszczególnych grup składników pokarmowych.
Przykładowy jadłospis (zimowy):




Placówka: ŻŁOBEK
Dieta: PODSTAWOWA 
Data: 
Dzień
Śniadanie 
Obiad 
Podwieczorek 
Poniedziałek 
Sucharki z mlekiem (pszenica) 200ml
Pieczywo razowe (pszenica, żyto) 30g
Masło (mleko) 4g,
Szynka drobiowa 20g, 
Ogórek kiszony 15g
Herbata ziołowa
Zupa pomidorowa kaszą jaglaną (mleko, seler) 250 ml
Kotlet mielony w razowej panierce (jaja, pszenica) 60g
Ziemniaki z koperkiem 130g
Surówka z czerwonej kapusty z dressingiem cytrynowym 60g 
Woda z miętą i cytryną 
Budyń waniliowy (mleko, pszenica) 
z musem truskawkowym 150g/30g
Wtorek 
Pieczywo wieloziarniste (sezam, pszenica) 60g
Masło (mleko) 8g
Ser żółty (mleko) 30g
Pomidor 20g 
Herbata owocowa 200ml
Żurek z ziemniakami j jakiem (żyto, pszenica, mleko) 250ml
Pampuchy drożdżowe z musem jogurtowo-malinowym (pszenica, mleko, jaja) 2szt. /60ml
Surówka z marchewki z brzoskwinią 30g
Kompot gruszkowy z kardamonem 200ml
Bułka wrocławska (pszenica) 30g
Masło (mleko) 4g
Kiełbasa krakowska 20g
Sałata 
Środa 
Pieczywo pszenne (pszenica) 60g
Masło (mleko) 8g
Kiełbasa szynkowa 20g
Dip jogurtowo- chrzanowy (mleko) 5ml
Rzodkiewka 15g
Kawa zbożowa (jęczmień, żyto, mleko) 200ml
Zupa koperkowa z ziemniakami na rosole (seler) 250ml
Filet z kurczaka gotowany na parze w sosie jarzynowym (seler) 60g/60ml
Kasza pęczak (jęczmień) 130g
Sałata lodowa z sosem winegret (gorczyca) 60g
Kompot jabłkowo-malinowy 200ml
Owoce pod kruszonką 
- wypiek własny (pszenica, owies, mleko, jaja) – 1 kawałek 
Czwartek 
Szwedzki stół
Pieczywo mieszane (pszenica, żyto)
Masło (mleko) 8g
Pasta rybno-twarogowa z suszonymi pomidorami (mleko) 20g
Polędwica z indyka 20g
Papryka 15 g
Prażone nasiona słonecznika 
Kakao (mleko) 200ml
Zupa krem z dyni z imbirem i grzankami (mleko, seler, pszenica) 250ml
Kopytka (jaja, pszenica) 130g
Sos gulaszowy z kawałkami mięsa z szynki (pszenica) 100ml
surówka z ogórka kiszonego z dodatkiem marchewki
i prażonym siemieniem lnianym 30g

Kompot wieloowocowy 200ml
Ryż z owocami (jabłko, brzoskwinia) 80g/30g
Piątek 
Zacierka na mleku (jaja, pszenica)200ml
Pieczywo razowe (sezam, pszenica, żyto) 30g
Masło ( mleko) 4g
Jajko na twardo w sosie śmietanowym z zielonym groszkiem (mleko) ½ szt./20g szczypiorek
Herbata miętowa 200ml
Zupa ogórkowa z ziemniakami (pszenica, mleko, seler) 250ml
Makaron kokardki zapiekany z warzywami korzeniowymi, papryka i cieciorką (pszenica, seler) 180g,
Sos brokułowo- serowy (mleko, pszenica) 60ml
Surówka z buraczków z dressingiem musztardowym (gorczyca) 30g
Kompot porzeczkowy z cytryną 200ml
Jogurt naturalny (mleko) 100g
Granola z miodem – własnej produkcji (pszenica, owies, orzechy) 30g






Placówka: ŻŁOBEK
Dieta: Z ELIMINACJĄ MLEKA I JAJ  
Data: 
Dzień
Śniadanie 
Obiad 
Podwieczorek 
Poniedziałek 
Płatki owsiane na mleku kokosowym (owies) 200ml
Pieczywo razowe (pszenica, żyto) 30g
Tłuszcz roślinny  4g,
Szynka drobiowa 20g, 
Ogórek kiszony 15g
Herbata ziołowa
Zupa pomidorowa kaszą jaglaną (seler) 250 ml
Kotlet mielony w razowej panierce (pszenica) 60g
Ziemniaki z koperkiem 130g
Surówka z czerwonej kapusty z dressingiem cytrynowym 60g 
Woda z miętą i cytryną 
Budyń waniliowy na mleku kokosowym  (pszenica) z musem truskawkowym 150g/30g
Wtorek 
Pieczywo wieloziarniste (sezam, pszenica) 60g
Tłuszcz roślinny 8g
Pasta z czerwonej i zielonej soczewicy z ziołami prowansalskimi i wędzoną papryką 5ml
Pomidor 20g 
Herbata owocowa 200ml
Żurek z ziemniakami j jakiem (żyto, pszenica) 250ml
Pampuchy drożdżowe z musem truskawkowo-malinowym (pszenica) 2szt. /60ml
Surówka z marchewki z brzoskwinią 30g
Kompot gruszkowy z kardamonem 200ml
Bułka wrocławska (pszenica) 30g
Tłuszcz roślinny 4g
Kiełbasa krakowska 20g
Sałata 

Pieczywo pszenne (pszenica) 60g
Tłuszcz roślinny 8g
Kiełbasa szynkowa 20g
Dip słodko – kwaśny z papryką 5ml
Rzodkiewka 15g
Waniliowa kawa zbożowa na napoju jaglanym (jęczmień, żyto) 200ml
Zupa koperkowa z ziemniakami na rosole (seler) 250ml
Filet z kurczaka gotowany na parze w sosie jarzynowym (seler) 60g/60ml
Kasza pęczak (jęczmień) 130g
Sałata lodowa z sosem winegret (gorczyca) 60g
Kompot jabłkowo-malinowy 200ml
Owoce pod kruszonką 
- wypiek własny (pszenica, owies,
 – 1 kawałek 

Szwedzki stół
Pieczywo mieszane (pszenica, żyto) 60g
Tłuszcz roślinny  8g
Pasta rybna z warzywami i suszonymi pomidorami 20g
Polędwica z indyka 20g
Dżem niskosłodzony 15g
Prażone nasiona słonecznika 
Herbata ziołowa 200ml
Zupa krem z dyni z imbirem i grzankami (seler, pszenica) 250ml
Kopytka (pszenica) 130g
Sos gulaszowy z kawałkami mięsa z szynki (pszenica) 100ml
Surówka z ogórka kiszonego z dodatkiem marchewki
i prażonym siemieniem lnianym 30g

Kompot wieloowocowy 200ml
Ryż z owocami (jabłko, brzoskwinia) 80g/30g

Kasza kukurydziana na mleku kokosowym 
z brzoskwinią  200ml
Pieczywo razowe (sezam, pszenica, żyto) 30g
Tłuszcz roślinny 4g
Schab pieczony własnego wyrobu 20g ogórek zielony 15g
Herbata miętowa 200ml
Zupa ogórkowa z ziemniakami (pszenica, seler) 250ml
Makaron kokardki zapiekany z warzywami korzeniowymi, papryka i cieciorką (pszenica, seler) 180g,
Sos brokułowo-ziołowy (pszenica) 60ml
Surówka z buraczków z dressingiem musztardowym (gorczyca) 30g
Kompot porzeczkowy z cytryną 200ml
Koktajl bananowo – cytrusowy z kiwi  100g
Granola z miodem – własnej produkcji (pszenica, owies, orzechy) 30g




