
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 
21.06.2021r. 

 

Energia razem: 

981,1 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, pomidor, 

polędwica drobiowa, 

herbata miętowa, bawarka, 

truskawki. 

   Energia – 251,2 kcal 

Zupa z kalarepy z ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki,  

kopytka z sera białego z masłem  

i cukrem,  

kompot owocowy.    

                 Energia – 434,5 kcal 

Hot – dog własnego 

wyrobu z ketchupem, 

herbata. 

  

 

Energia – 295,4 kcal 

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

Wtorek 
22.06.2021r. 

 

Energia razem: 

994,3 kcal 

Płatki jaglane na mleku, 

pieczywo mieszane z 

masłem, 

herbata owocowa, 

arbuz. 

   Energia – 311,8 kcal 

Rosół z lanym ciastem z warzywami  

i natką pietruszki,  

kotlet drobiowy, ziemniaki,  

mizeria na śmietanie jogurtowej  

z koperkiem, kompot owocowy.  

                  Energia – 436,7 kcal 

Bułka pszenna 

z masłem kakaowym  

własnego wyrobu,  

bawarka, herbata. 

   

 Energia – 245,8 kcal 
alergeny  gluten, mleko seler, gluten, mleko, jaja gluten, mleko 

Środa 

 23.06.2021r. 

stół szwedzki 
    Energia razem: 

1003,0 kcal 

Pieczywo mieszane z 

masłem, polędwica sopocka, 

sałata zielona, pomidor,  

jajko gotowane, ser żółty, 

rzodkiewka, herbata,  

truskawki. 

  Energia – 268,6 kcal 

Kapuśniak z młodej kapusty  

z ziemniakami, warzywami i natką 

pietruszki,  

makaron z mięsem drobiowym  

w sosie szpinakowo – śmietanowym,  

kompot owocowy. 

                  Energia – 453,5 kcal 

Bułka z masłem, 

kasza manna na mleku 

z syropem owocowym,  

herbata. 

 

 

 Energia – 280,9 kcal 

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

Czwartek 
24.06.2021r. 

 
Energia razem: 

937,5 kcal 

Płatki owsiane na mleku,  

bułka z masłem,   

herbata owocowa,  

jabłko. 

     

 Energia – 358,1 kcal 

Krupnik z warzywami i natką  

pietruszki, 

  filet z dorsza panierowany, ziemniaki, 

marchewka z groszkiem,  

  kompot owocowy. 

                   Energia – 449,3 kcal 

Ciasto biszkoptowe 

z malinami, 

własnego wypieku, 

bawarka, herbata. 

   

 Energia – 130,1 kcal 

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

Piątek 
25.06.2021r. 

 

Energia razem: 

1063,3 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, pasta z jajek 

ze szczypiorkiem,  

kawa na mleku, herbata. 

banan. 

Energia – 372,9 kcal 

Barszcz czerwony z ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki, 

  potrawka z kurczaka z warzywami 

  w sosie słodko – kwaśnym,  

  ryż paraboliczny, kompot owocowy. 

                   Energia – 446,3 kcal 

Bułka z masłem, mus  

jabłkowo – wiśniowy 

własnego wyrobu, 

  bawarka, herbata. 

 

 Energia – 240,1 kcal 
alergeny gluten, mleko, jaja, gorczyca gluten, seler, mleko gluten, mleko 

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: 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 33,8 g 12,8 %     10 – 20 % energii 

tłuszcze 34,2 g 29,3 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 152,4 g 58,0 % 45 – 65 % energii 

                                                                                                      Jadłospis może ulec zmianie 


