
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 
   03.05.2021r. 

 

    Energia razem: 

 

   

alergeny    

Wtorek 
04.05.2021r. 

 

   Energia razem: 

 1000,1 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, pomidor,  

schab w ziołach,  

herbata miętowa. 

banan. 

   Energia – 312,4 kcal 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 

z warzywami i natką pietruszki, 

racuchy na mleku z jabłkami, 

kompot owocowy. 

                       

                     Energia – 355,3 kcal 

Bułka z masłem,  

sałata zielona,  

ser żółty, 

kakao na mleku, herbata. 

 

Energia – 332,4 kcal 

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

Środa 

05.05.2021r. 

stół szwedzki 
  Energia razem: 

  1038,6 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, sałata zielona, 

kiełbasa drobiowa, pomidor, 

jajko gotowane, ser kanapkowy 

papryka żółta, herbata,  

jabłko. 

  Energia – 250,7 kcal 

Zupa wielowarzywna  

z ziemniakami i natką pietruszki, 

lazania z mięsem mielonym i sosem 

beszamelowym,  

kompot owocowy. 

                          

                      Energia – 515,7 kcal 

Bułka z masłem, 

dżem malinowy,  

kawa na mleku,  

herbata. 

 

 

Energia – 272,2 kcal 

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

Czwartek 
06.05.2021r. 

 

   Energia razem: 

  953,3 kcal 

Płatki owsiane na mleku,  

pieczywo mieszane   

z masłem,  

herbata owocowa,  

jabłko. 

   Energia – 318,8 kcal 

Rosół z lanym ciastem z warzywami  

i natką pietruszki, 

filet z soli panierowany, ziemniaki,  

buraczki na ciepło,  

kompot owocowy 

                       Energia – 408,9 kcal 

Bułka z masłem,  

mus z owoców leśnych 

własnego wyrobu,  

bawarka, herbata. 

 

Energia – 225,6 kcal 

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

Piątek 
07.05.2021r. 

 

  Energia razem: 

1059,2 kcal 

Bułka z masłem,  

serek homogenizowany 

waniliowo / brzoskwiniowy 

herbata, kakao na mleku, 

banan. 

  Energia – 387,2 kcal 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami,  

warzywami i natką pietruszki, 

pierogi z mięsem i kapustą kiszoną  

własnego wyrobu,  

kompot owocowy. 

                        Energia – 452,3 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem szczypiorkowym, 

pasta z ciecierzycy,  

herbata owocowa. 

 

Energia – 219,7 kcal 
alergeny gluten, mleko gluten, mleko, seler gluten, mleko 

 

 

 

Pieczywo 

mieszane 

z masłem 

(1,7), szynka 

(1,6,7,10), 

pomidor, 

herbata z 

miodem, 

banan. 

Energia – 9 

 

0 kcal 

Zupa 

wielowarzywna 

z ziemniakami 

i natką 

pietruszki 

(7,9), 

ryż z jabłkami i 

bitą śmietaną, 

(7), 

kompot 

owocowy. 

 

Białko – 34g           

Tłuszcz – 37g 

Pieczywo 

mieszane 

z masłem (1,7), 

pasta z jajek (3,7) 

ze szczypiorkiem, 

herbata z miodem. 

Węglowodany – 

133g 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 35,2 g 13,4 % 10 – 20 % energii 

tłuszcze 35,7 g 30,6 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 152,7 g 58,1 % 45 – 65 % energii 


