
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 
   31.05.2021r. 

 

    Energia razem: 

 957,6 kcal  

Pieczywo mieszane  

z masłem,  

sałata zielona, ser żółty,  

herbata miętowa,  

jabłko.    

Energia – 293,3 kcal 

Barszcz z botwinki z ziemniakami 

warzywami i natką pietruszki, 

ryż na mleku z bitą śmietaną 

z borówkami i truskawkami,  

kompot owocowy. 

                     Energia – 363,6 kcal 

Hot – dog własnego 

wyrobu z ketchupem, 

sałatka szwedzka,  

herbata. 

  

Energia – 300,7 kcal 

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

Wtorek 
01.06.2021r. 

 

   Energia razem: 

1157,9 kcal 

Płatki z mlekiem do wyboru: 

kukurydziane, czekoladowe, 

miodowe,  

pieczywo mieszane  

z masłem, herbata owocowa,  

lody Rożek wielosmakowy, 

truskawki. 

   

 Energia – 326,3 kcal 

Zupa pomidorowa z makaronem, 

warzywami i natką pietruszki, 

kotlet drobiowy, frytki z piekarnika, 

surówka z kapusty pekińskiej  

z papryką i kukurydzą, kompot. 

Upominek z okazji Dnia Dziecka 

(soczek w kartoniku, mus owocowy, 

Kinder Czekoladki, chrupki)         

                  Energia – 454,7 kcal 

Bułka z masłem, serek na  

słodko do wyboru o smaku: 

wiśniowym, waniliowym, 

serek na słono do wyboru 

o smaku; rzodkiewkowym, 

szczypiorkowym, 

herbata. 

  

Energia – 236,5 kcal 

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

Środa 

02.06.2021r. 

stół szwedzki 
Energia razem: 

  1152,9 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, sałata zielona, 

szynka, pomidor, papryka,  

jajko gotowane, ser żółty,  

herbata, banan. 

Rurka z bitą śmietaną 

własnego wyrobu. 

  Energia – 234,5 kcal 

Zupa jarzynowa z ziemniakami 

i natką pietruszki,  

lazania z mięsem mielonym i sosem  

beszamelowym,  

kompot owocowy. 

                         

 

                  Energia – 478,8 kcal 

Rogalik z masłem, 

kisiel wieloowocowy 

własnego wyboru, 

bawarka, herbata. 

 

   

 

Energia – 279,0 kcal 

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

Czwartek 
03.06.2021r. 

 

   

alergeny    

Piątek 
04.06.2021r. 

 

  Energia razem: 

960,8 kcal 

Pieczywo mieszane   

z masłem, pomidor,  

szynka drobiowa,  

herbata miętowa. 

jabłko. 

  Energia – 236,5 kcal 

Zupa z czerwonej soczewicy  

z ziemniakami, warzywami i natką. 

naleśniki z dżemem truskawkowym, 

naleśniki z białym serem,  

kompot owocowy.  

                      Energia -  515,6 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem ziołowym, 

pasta z tuńczyka,  

bawarka, herbata. 

 

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

 

 

                                                              TYDZIEŃ DZIECKA 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 34,2 g 13,1 % 10 – 20 % energii 

tłuszcze 37,7 g 32,3 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 160,5 g 51,1 % 45 – 65 % energii 


