
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 
   19.07.2021r. 

 

    Energia razem: 

1059,4 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, pomidor, 

polędwica sopocka, 

herbata miętowa. 

banan. 

Energia – 281,9 kcal 

Zupa grochowa z ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki, 

kluski na parze z sosem  

truskawkowym na jogurcie naturalnym,  

kompot owocowy. 

                        Energia – 449,8 kcal 

Bułka z masłem,  

sałata zielona,  

ser żółty,  

kakao na mleku,  

herbata, 

  Energia – 327,7 kcal 

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

Wtorek 
20.07.2021r. 

 

   Energia razem: 

 994,9 kcal 

Płatki owsiane na mleku,  

pieczywo mieszane  

z masłem, 

herbata owocowa,  

jabłko. 

  Energia – 342,1 kcal 

Rosół z makaronem,  warzywami  

i natką pietruszki, 

kotlet drobiowy panierowany, 

ziemniaki, mizeria z koperkiem 

na śmietanie jogurtowej, kompot. 

                        Energia – 405,4 kcal 

Bułka z masłem,  

kisiel wieloowocowy 

własnego wyrobu,  

bawarka, herbata. 

 

Energia – 247,4 kcal 

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

Środa 

21.07.2021r. 

 
  Energia razem: 

  1072,4 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, szynka, ser żółty, 

sałata zielona, serek almette,  

jajko gotowane, papryka, 

ogórek zielony,  

herbata, arbuz. 

  Energia – 288,6 kcal 

Zupa jarzynowa z ziemniakami 

i natką pietruszki, 

makaron z mięsem mielonym  

i sosem pomidorowym,  

kompot owocowy. 

                         

                        Energia – 493,5 kcal 

Bułka z masłem, 

kasza manna na mleku 

z syropem malinowym, 

herbata. 

 

 

Energia – 290,3 kcal 

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

Czwartek 
22.07.2021r. 

 

   Energia razem: 

  960,1 kcal 

Płatki jaglane na mleku,  

bułka z masłem, 

herbata owocowa,  

banan. 

   

Energia – 385,1 kcal 

Zupa ryżowa z warzywami i natką 

pietruszki, 

indyk duszony w sosie własnym,  

ziemniaki, marchewka tarta z jabłkiem,  

kompot owocowy. 

                        Energia – 454,0 kcal 

Ciasto biszkoptowe 

z jagodami 

własnego wypieku, 

bawarka, herbata. 

 

Energia – 121,0 kcal 

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

Piątek 
23.07.2021r. 

 

  Energia razem: 

957,9 kcal 

Rogalik z masłem, 

dżem truskawkowy, 

kakao na mleku, herbata, 

jabłko. 

 

Energia – 373,2 kcal 

Zupa kalafiorowa  z grysikiem, 

warzywami i natką pietruszki, 

zapiekanka ziemniaczana z mięsem  

drobiowym i brokułem  

pod beszamelem,  kompot owocowy. 

                          Energia – 383,6 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem szczypiorkowym, 

pasta z tuńczyka, 

bawarka, herbata. 

 

Energia – 201,1 kcal 
alergeny gluten, mleko gluten, seler, mleko gluten, mleko, ryby 

 

 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 35,9 g 13,7 % 10 – 20 % energii 

tłuszcze 33,4 g 28,7 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 155,0 g 59,0 % 45 – 65 % energii 


