
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 
04.01.2021r. 

 

Energia razem: 

995,3 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, pomidor, 

polędwica sopocka, 

herbata miętowa. 

mandarynka, banan 

    Energia – 270,9 kcal 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, 

z warzywami i natką pietruszki,  

racuchy na mleku z jabłkami, 

kompot owocowy.    

 

                 Energia – 369,8 kcal 

Bułka z masłem, 

sałata zielona, 

ser żółty, 

kakao na mleku, 

herbata. 

Energia – 354,6 kcal 

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

Wtorek 
05.01.2021r. 

 

Energia razem: 

1057,2 kcal 

Zupa mleczna z makaronem 

chleb pszenny z masłem, 

graham z masłem,   

herbata owocowa, 

banan, jabłko. 

    Energia – 329,3 kcal 

Krupnik z warzywami i natką 

pietruszki, 

bitka z karczku duszona w sosie 

własnym, ziemniaki, sałatka  

z buraczków, kompot owocowy. 

                  Energia – 482,2 kcal 

Bułka z masłem, 

kisiel wieloowocowy 

własnego wyrobu,  

bawarka, herbata. 

   

 Energia – 245,7 kcal 
alergeny  gluten, mleko seler, gluten gluten, mleko 

Środa 

  06.01.2021r. 
    Energia razem: 

 

   

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

Czwartek 
07.01.2021r. 

 
Energia razem: 

1044,4 kcal 

Płatki jęczmienne na mleku,  

pieczywo mieszane  

z masłem,   

herbata owocowa,  

mandarynka.     

    Energia – 321,1 kcal 

Zupa pomidorowa z ryżem  

i natką pietruszki, 

potrawka z mięsa wieprzowego  

z jarzynami i kapustą białą, 

ziemniaki, kompot owocowy. 

                  Energia – 472,6 kcal 

Budyń waniliowy 

na mleku z musem 

truskawkowym, 

bułka z masłem, 

herbata. 

 Energia – 250,7 kcal 

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

Piątek 
08.01.2021r. 

 

Energia razem: 

1032,3 kcal 

Chałka z masłem,  

z miodem naturalnym, 

kakao na mleku, 

herbata, jabłko. 

 

    Energia – 393,0 kcal 

Zupa kalafiorowa z kaszą manną, 

warzywami i natką pietruszki, 

  kotlet z jaj, ziemniaki, 

  marchewka z groszkiem na gęsto,  

  kompot owocowy. 

                   Energia – 418,5 kcal 

Pieczywo mieszane  

 z masłem szczypiorkowym 

 pasta z łososia wędzonego 

bawarka, herbata. 

  

 Energia – 220,8 kcal 
alergeny gluten, mleko, jaja gluten, seler, mleko, jaja gluten, mleko, ryby 

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: 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 33,0 g 13,5 %     10 – 20 % energii 

tłuszcze 38,0 g 35,0 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 154,5 g 63,0 % 45 – 65 % energii 

                                                                                                      Jadłospis może ulec zmianie 


