
Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano,                                     

lubczyk, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, pieprz naturalny, sól, soja, gorczyca, orzeszki ziemne, sezam. 

Zawartość białka, tłuszczów, węglowodanów w porównaniu z normami i zaleceniami: 

 

                                                                            

 

 

 

Woda niegazowana do picia wydawana na życzenie dzieci. 

      Jadłospis może ulec zmianie. 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

   Poniedziałek 
    30.11.2020r. 

 

    Energia razem: 

  956,7 kcal  

Pieczywo mieszane  

z masłem, pomidor, 

polędwica sopocka,  

herbata miętowa, 

winogrona. 

    Energia – 271,5 kcal 

Barszcz ukraiński z  ziemniakami 

fasolką szparagową, warzywami  

i natką pietruszki, 

racuchy na mleku z  jabłkami i cukrem 

pudrem, kompot owocowy. 

                      Energia – 357,5 kcal 

Bułka z masłem,  

sałata zielona, 

ser żółty,  

kakao na mleku, 

herbata. 

Energia – 327,7 kcal 

alergeny gluten, mleko, gorczyca gluten, mleko, jaja, seler gluten, mleko 

Wtorek 
01.12.2020r. 

 

   Energia razem: 

  968,1 kcal 

Płatki kukurydziane na  

mleku, pieczywo mieszane 

z  masłem,  

herbata owocowa, 

jabłko. 

     Energia – 318,4 kcal 

Zupa pomidorowa z ryżem z 

warzywami i natką pietruszki, 

filet z indyka duszony w sosie 

własnym, ziemniaki, sałatka z kapusty 

czerwonej, kompot owocowy.       

                     Energia – 420,6 kcal 

Bułka z masłem, 

koktajl malinowy 

na maślance naturalnej, 

herbata. 

 

Energia – 229,1 kcal 

alergeny   gluten, mleko seler, gluten, mleko gluten, mleko, gorczyca 

Środa 

  02.12.2020r. 

stół szwedzki 
   Energia razem: 

929,7 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, sałata zielona,  

szynka, papryka, ser żółty,  

pasta z jajek z awokado, 

pomidor, herbata, banan. 

    Energia – 315,8 kcal 

Zupa pieczarkowa z ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki, 

makaron z mięsem drobiowym 

w sosie szpinakowym,  

kompot owocowy,  

                    Energia – 450,1 kcal 

Murzynek z jabłkami 

własnego wypieku, 

herbata, bawarka. 

 

 

Energia – 163,8 kcal 

alergeny gluten, mleko, jaja, gorczyca gluten, seler, mleko gluten, jaja, mleko 

Czwartek 
03.12.2020r. 

 

   Energia razem: 

  1023,3 kcal 

Płatki ryżowe na  mleku,  

chleb graham,  

chleb pszenny z masłem, 

herbata owocowa, 

jabłko, sok owocowy. 

    Energia – 347,3 kcal 

Zupa kalafiorowa z kaszą  manną, 

z warzywami i natką pietruszki, 

pieczeń rzymska, ziemniaki,  

marchewka z groszkiem na gęsto, 

kompot owocowy.        

                     Energia – 433,8 kcal 

Rogalik z masłem, 

dżemem owocowym, 

herbata, bawarka. 

  

 

Energia – 242,2 kcal 

alergeny gluten, mleko   gluten, seler, mleko, jaja gluten, mleko 

Piątek 
04.12.2020r. 

 

  Energia razem: 

1015,5 kcal 

Bułka z masłem,  

pasta twarogowa o smaku 

wiśniowym,  

kakao na mleku, herbata,  

Kinder Czekoladka,  

cukierki, mandarynka,  

      Energia – 501,2 kcal 

Zupa krupnik z warzywami  

z warzywami i natką pietruszki, 

filet z dorsza, ziemniaki, 

sos jarzynowo – grecki, 

kompot owocowy. 

                        

                  Energia – 376,4 kcal 

Mus jabłkowo –  

truskawkowy 

własnego wyrobu, 

biszkopciki, herbata. 

 

 

Energia – 137,9 kcal 
alergeny gluten, mleko gluten, seler, mleko, ryby, jaja gluten, mleko, jaja 

 

 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 33,8 g 13,8 % 10 – 20 % energii 

tłuszcze 32,0 g 29,4 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 154,4 g 62,9 % 45 – 65 % energii 


