
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 
   24.05.2021r. 

 

    Energia razem: 

1018,2 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, pomidor, 

polędwica sopocka, 

herbata miętowa. 

banan. 

Energia – 281,9 kcal 

Żurek kiszony z jajkiem gotowanym,  

ziemniakami, warzywami i natką 

pietruszki, 

racuchy na mleku z jabłkami,  

kompot owocowy. 

                        Energia – 403,9 kcal 

Bułka z masłem,  

sałata zielona,  

ser żółty,  

kakao na mleku,  

herbata, 

  Energia – 332,4 kcal 

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

Wtorek 
25.05.2021r. 

 

   Energia razem: 

 950,7 kcal 

Zupa mleczna z makaronem, 

pieczywo mieszane  

z masłem, 

herbata owocowa,  

jabłko. 

  Energia – 307,5 kcal 

Zupa ziemniaczana z koperkiem, 

warzywami i natką pietruszki, 

gulasz z łopatki, kasza jęczmienno – 

gryczana, sałatka z ogórków kiszonych 

i fasolki szparagowej,  kompot. 

                        Energia – 491,7 kcal 

Ciasto marmurkowe 

własnego wypieku,  

bawarka, herbata. 

 

 

Energia – 151,5 kcal 

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

Środa 

26.05.2021r. 

 
  Energia razem: 

  1068,6 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, kiełbasa drobiowa 

sałata zielona, pasta z jajek, 

pomidor koktajlowy,  

ser żółty, papryka czerwona,  

herbata, gruszka. 

  Energia – 285,2 kcal 

Zupa krem z zielonego groszku 

z grzankami, warzywami i natką,  

gołąbki bez zawijania z mięsa 

wieprzowego z kapustą białą, 

ziemniaki, sos pomidorowy,  

kompot owocowy. 

                        Energia – 543,1 kcal 

Bułka z masłem 

kakaowym własnego  

wyrobu,  

bawarka, herbata. 

 

 

Energia – 240,3 kcal 

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

Czwartek 
27.05.2021r. 

 

   Energia razem: 

  961,1 kcal 

Płatki orkiszowe na mleku,  

bułka z masłem, 

herbata owocowa,  

jabłko. 

   

Energia – 354,9 kcal 

Zupa ryżowa z warzywami i natką 

pietruszki, 

filet z dorsza panierowany, 

ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej 

kompot owocowy. 

                          Energia – 408,3 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem,  

polędwica drobiowa, 

ogórek zielony,  

bawarka, herbata. 

Energia – 197,9 kcal 

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

Piątek 
28.05.2021r. 

 

  Energia razem: 

1097,2 kcal 

Chałka z masłem, 

dżem malinowy, 

kakao na mleku, herbata, 

banan. 

 

Energia – 409,6 kcal 

Zupa kalafiorowa  z ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki, 

makaron z mięsem drobiowym  

w sosie śmietanowo – szpinakowym,   

kompot owocowy. 

                          Energia – 446,5 kcal 

Kisiel jabłkowo - wiśniowy 

własnego wyrobu, 

bułka z masłem,  

bawarka, herbata. 

 

Energia – 241,1 kcal 
alergeny gluten, mleko, jaja gluten, seler, mleko, jaja gluten, mleko 

 

 

Pieczywo 

mieszane 

z masłem 

(1,7), szynka 

(1,6,7,10), 

pomidor, 

herbata z 

miodem, 

banan. 

Energia – 950 

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 33,7 g 12,8 % 10 – 20 % energii 

tłuszcze 36,6 g 31,4 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 153,2 g 58,4 % 45 – 65 % energii 


