
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 
   12.04.2021r. 

 

    Energia razem: 

 1010,5 kcal  

Pieczywo mieszane  

z masłem, pomidor, 

polędwica sopocka,  

herbata miętowa, bawarka, 

banan. 

   Energia – 290,6 kcal 

Zupa z czerwonej soczewicy  

z ziemniakami, warzywami i natką 

pietruszki, 

łazanki z kapustą kiszoną i kiełbasą,  

kompot owocowy. 

                     Energia – 475,8 kcal 

Bułka z masłem,  

ogórek zielony, 

ser żółty, 

herbata. 

  

Energia – 244,1 kcal 

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

Wtorek 
13.04.2021r. 

 

   Energia razem: 

940,7 kcal 

Płatki ryżowe na mleku, 

pieczywo mieszane  

z masłem,  

herbata owocowa,  

jabłko. 

  Energia – 344,7 kcal 

Zupa krupnik z warzywami i natką 

pietruszki, 

gulasz wieprzowy, ziemniaki,  

sałatka z ogórków kiszonych,  

kompot owocowy. 

                    Energia – 466,1 kcal 

Ciasto biszkoptowe 

z malinami 

własnego wypieku, 

bawarka, herbata. 

  

Energia – 129,9 kcal 

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

Środa 

14.04.2021r. 
 

  Energia razem: 

  949,2 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem,  

jajecznica ze szczypiorkiem, 

herbata, bawarka, 

sok owocowy. 

  Energia – 289,6 kcal 

Zupa jarzynowa z ziemniakami 

i natką pietruszki, 

makaron z mięsem drobiowym 

w sosie szpinakowym,  

kompot owocowy. 

                        Energia – 474,7 kcal 

Budyń waniliowy  

na mleku 

z musem owocowym, 

herbata 

 

 Energia – 184,9 kcal 

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

Czwartek 
15.04.2021r. 

 

   Energia razem: 

  1055,9 kcal 

Płatki owsiane na mleku, 

pieczywo mieszane  

z masłem,  

herbata owocowa,  

banan. 

  Energia – 360,5 kcal 

Zupa grysikowa z warzywami  

i natką pietruszki, 

kotlet drobiowy, ziemniaki,  

marchewka z groszkiem,  

kompot owocowy. 

                       Energia – 461,8 kcal 

Bułka z masłem,  

mus wiśniowo  

– truskawkowy 

własnego wyrobu, 

bawarka, herbata. 

Energia – 233,6 kcal 

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

Piątek 
16.04.2021r. 

 

  Energia razem: 

991,8 kcal 

Bułka z masłem,  

miód naturalny, 

mleko,  herbata. 

jabłko. 

 

 Energia – 356,4 kcal 

Zupa pomidorowa z ryżem, 

warzywami i natką pietruszki, 

placki ziemniaczane,  

surówka z kapusty kiszonej, 

kompot owocowy.  

                      Energia -  426,7 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem szczypiorkowym, 

pasta z tuńczyka,  

bawarka, herbata. 

 

 Energia – 208,7 kcal 
alergeny gluten, mleko gluten, mleko, seler, jaja gluten, mleko, ryby 

 

 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 31,5 g 12,1 % 10 – 20 % energii 

tłuszcze 35,5 g 30,6 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 150,5 g 57,3 % 45 – 65 % energii 


