
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 
    25.01.2021r. 

 

    Energia razem: 

  963,7 kcal  

Pieczywo mieszane  

z masłem, szynka, ser żółty, 

pomidor, herbata miętowa, 

mandarynka,  

sok owocowy. 

    Energia – 270,9 kcal 

Żurek kiszony z jajkiem, ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki, 

racuchy na mleku z  jabłkami i cukrem 

pudrem, kompot owocowy. 

                       

                  Energia – 416,2 kcal 

Bułka z masłem, koktajl  

bananowo – jagodowy –  

malinowy na jogurcie 

naturalnym,  

herbata. 

Energia – 267,6 kcal 

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

Wtorek 
26.01.2021r. 

 

   Energia razem: 

  962,1 kcal 

Płatki kukurydziane na  

mleku,  

bułka z  masłem,  

herbata owocowa, 

banan, mandarynka. 

     Energia – 361,3 kcal 

Zupa grysikowa z warzywami i natką 

pietruszki, 

udziec z indyka duszony w sosie 

własnym, ziemniaki, marchewka tarta 

z jabłkiem, kompot owocowy.       

                     Energia – 449,3 kcal 

Ciasto marmurkowe  

własnego wypieku,  

bawarka, herbata. 

 

 

Energia – 151,5 kcal 

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

Środa 

  27.01.2021r. 

stół szwedzki 
   Energia razem: 

1007,9 kcal 

Pieczywo mieszane,  

sałata zielona, ser żółty, 

szynka, pasta z jajek, 

pomidorki koktajlowe, 

herbata, jabłko. 

    Energia – 270,9 kcal 

Zupa wielowarzywna z ziemniakami,  

i natką pietruszki, 

bigos z kapusty kiszonej i kapusty 

białej z mięsem wieprzowym,  

pieczywo, kompot owocowy,  

                    Energia – 419,4 kcal 

Rogalik z masłem,  

dżem malinowy, 

kakao na mleku, 

herbata. 

 

Energia – 317,6 kcal 

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

Czwartek 
28.01.2021r. 

 

   Energia razem: 

  1070,0 kcal 

Płatki owsiane na  mleku,  

pieczywo mieszane  

z masłem, 

herbata owocowa, 

banan, gruszka. 

    Energia – 343,0 kcal 

Zupa szpinakowa z ziemniakami, 

z warzywami i natką pietruszki, 

gulasz wieprzowy, kasza jęczmienno – 

gryczana, sałatka z ogórków kiszonych 

z fasolką szparagową, kompot.        

                     Energia – 460,5 kcal 

Bułka z masłem,  

kisiel wieloowocowy 

własnego wyrobu, 

wafle tortowe,  

herbata, bawarka. 

 Energia – 268,5 kcal 

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

Piątek 
29.01.2021r. 

 

  Energia razem: 

991,2 kcal 

Chałka z masłem,  

miód naturalny, 

mleko,  herbata,  

mandarynka, jabłko. 

      

  Energia – 334,9 kcal 

Zupa porowa z ryżem, warzywami  

i natką pietruszki, 

filet z dorsza, ziemniaki,  

marchewka z groszkiem na gęsto,  

kompot owocowy. 

                      Energia – 402,7 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, pasta z wędliny  

ze szczypiorkiem, 

bawarka, herbata. 

 

Energia – 253,6 kcal 
alergeny gluten, mleko, jaja gluten, seler, mleko, ryby, jaja gluten, mleko, gorczyca, soja 

 

 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 31,7 g 12,0 % 10 – 20 % energii 

tłuszcze 35,0 g 30,0 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 154,0 g 58,7 % 45 – 65 % energii 


