
 

Oferta dla przedszkoli 

Zdrowe jedzenie, to nasza pasja. Z radością dzielimy się zdobytą przez lata wiedzą i naszym 
doświadczeniem z placówkami edukacyjnymi. Czujemy sukces naszej edukacji żywieniowej, gdy 
dzieci jedzą dobre produkty, ale co ważne, ze smakiem. Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

Zespół obiadydladzieci.pl 



Szanowni Państwo, 

jako specjaliści w dziedzinie żywienia dzieci w placówkach przedszkolnych, wiemy jak ważną rolę w 
prawidłowym rozwoju młodego człowieka odgrywa właściwe odżywianie. Stąd rozumiemy troskę 
rodziców, którzy przy wyborze i ocenie placówki skupiają się nie tylko na aspektach edukacyjnych i 
atmosferze, ale przywiązują szczególną wagę do jakości posiłków, które spożywać będą ich 
pociechy. 

Mamy świadomość, że dobrze zorganizowane żywienie dzieci w wieku przedszkolnym jest ważne, 
zarówno dla rodziców, jak i dyrekcji przedszkoli. Dlatego nasze usługi kierujemy do placówek, które 
poszukują optymalnych rozwiązań. 

W nowo powstających obiektach: 
✓ oceniamy możliwość realizacji pełnego procesu żywieniowego 
✓ pomagamy w wyborze profesjonalnego wyposażenia kuchni  
✓ gwarantujemy pomoc w przygotowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń 

W przedszkolach, które już działają: 
✓ opracowujemy plany optymalizacji procesu żywienia dzieci 
✓ zapewniamy przygotowanie jadłospisu pod okiem dietetyka 
✓ gwarantujemy przygotowanie posiłków w profesjonalnych warunkach  
✓ gorące  i świeże obiady dostarczamy do miejsca przeznaczenia w opakowaniach zbiorczych do 

porcjowania i wydawania na miejscu,  
✓ dla dzieci z koniecznością stosowania diet eliminacyjnych posiłki pakujemy osobno 

w specjalne pojemniki, 

✓ możemy zapewnić obsługę, która serwuje posiłki dzieciom 

Jak pracujemy? 
Naszym celem we współpracy z placówkami jest zapewnienie rozwiązań dostosowanych do 
oczekiwań, ale i możliwości jakimi one dysponują. Na podstawie zebranych informacji 
przygotowujemy ofertę wraz z wyceną, a po jej akceptacji popartej umową, rozpoczynamy 
współpracę. 

Jak gotujemy? 
Nasza autorska koncepcja zbilansowania wszystkich składników posiłku w oparciu o ogólnie pojęte 
zasady zdrowego żywienia, łącznie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia, jest dla nas 
warunkiem jakości. Zanim rozpoczniemy przygotowywanie posiłków tworzymy 2-tygodniowy lub 
30-dniowy jadłospis. Pamiętamy o posiłkach bezglutenowych, bezmlecznych, bezjajecznych. 
Niezwykle istotna jest dla nas świadomość, że karmiąc najmłodszych Klientów, już dziś 
kształtujemy ich nawyki żywieniowe. Wiemy, że to, co jedzą dzieci oraz jak, kiedy i z kim, wpływa na 
kondycję ich organizmu, ale również na ich kreatywność i otwartość na nowe doświadczenia. Nie 
korzystamy z półproduktów i wykorzystujemy tylko świeże surowce dostarczane przez firmy 
posiadające certyfikaty. Podczas przygotowywania potraw nie korzystamy ze wzmacniaczy smaku i 
innych związków chemicznych, które w sposób sztuczny przyspieszają gotowanie. Doskonały, 
naturalny smak naszych potraw osiągamy dzięki wykorzystaniu tradycyjnych przypraw – soli, 
pieprzu, przypraw i ziół.  



Gwarantujemy: 
  
✓ wiedzę i doświadczenie 
✓ kompleksowe i optymalne rozwiązania 

✓ wsparcie specjalistów ds. żywienia 
✓ współpracę z najlepszymi dostawcami produktów 
✓ profesjonalne warunki przygotowywania posiłków 

 

 

 



Nasza propozycja menu dla przedszkoli: 

PONIEDZIAŁEK 

zupa z zielonym groszkiem  
pierogi z mięsem 

(WEGE – pierogi z soczewicą)  
marchewka oprószana 

kompot wiśniowy 

WTOREK  

biały barszcz 
pieczone udko kurczaka 

(WEGE – cukinia pieczona z warzywami)  
ryż biały z brązowym 

surówka z kapusty pekińskiej z ogórkiem kiszonym  
kompot wieloowocowy 

ŚRODA  

kapuśniak na wędzonce 
naleśniki z białym serem i musem jabłkowym 

owoc 
kompot jabłkowo-śliwkowy 

CZWARTEK  

rosół 
pieczeń wieprzowa z sosem 

(WEGE – kotlet gryczano-pieczarkowy) 
kasza jęczmienna 

surówka z buraka i cebulki 
kompot jabłkowo-śliwkowy 

   
PIĄTEK  

kremowa zupa z marchwi z kaszą jaglaną 
paluszki rybne 

(WEGE – kotlet ryżowo-warzywny) 
ziemniaki opiekane 

surówka z kiszonej kapusty z marchewką 
kompot wieloowocowy 

Dziękujemy, zapraszamy do kontaktu. Zespół obiadydladzieci.pl


