
 

 
 

 

DATA ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

Poniedziałek 
01.08.2022r. 

 

Energia razem: 

921,3 kcal 

Chleb pszenno-żytni,  

chleb ziarnisty z masłem, 

polędwica sopocka,  

pomidor, herbata miętowa, 

arbuz. 

   Energia – 262,4 kcal 

Zupa szpinakowa z jajkiem,   

ziemniakami, warzywami i natką 

pietruszki, 

makaron z serem białym, masłem 

i cukrem, kompot owocowy, 

                  Energia – 423,4 kcal 

Chleb pszenno-żytni,  

chleb ziarnisty z masłem, 

pasztet drobiowy, 

ogórek kiszony,  

herbata, bawarka. 

   Energia – 235,5 kcal 

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

Wtorek 
02.08.2022r. 

 

Energia razem: 

945,9 kcal 

Płatki kukurydziane na  mleku,  

chleb pszenno-żytni,  

chleb wieloziarnisty z masłem,  

herbata owocowa,  

banan. 

   Energia – 334,7 kcal 

Krupnik z warzywami 

i natką pietruszki, 

udko z kurczaka duszone w sosie        

własnym, ziemniaki, surówka  

z kapusty pekińskiej z jabłkiem,             

kompot,      Energia – 459,7 kcal 

Ciasto marmurkowe 

własnego wypieku, 

herbata, bawarka. 

 

 

Energia – 151,5 kcal 
alergeny   gluten, mleko gluten, seler, jaja gluten, mleko, jaja 

Środa 

 03.08.2022r. 

stół szwedzki 
    Energia razem: 

949,4 kcal 

Chleb pszenno-żytni, chleb 

wieloziarnisty z masłem,  

sałata zielona, ser żółty,  

herbata miętowa,  

arbuz. 

   Energia – 300,0 kcal 

Zupa ziemniaczana z koperkiem  

i natką pietruszki,  

bigos z kapusty białej z mięsem 

wieprzowym, pieczywo, 

kompot owocowy. 

                   Energia – 416,7 kcal 

Bułka kajzerka z masłem,  

kasza manna na mleku 

z cynamonem, 

herbata. 

 

Energia – 232,7 kcal 

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

Czwartek 
04.08.2022r. 

 
Energia razem: 

942,3 kcal 

Płatki owsiane na  mleku,  

chleb pszenno-żytni,  

chleb wieloziarnisty z masłem,  

herbata owocowa,  

jabłko. 

   Energia – 316,6 kcal 

Rosół z lanym ciastem z warzywami  

i natką pietruszki, 

filet z miruny panierowany,  

ziemniaki z pieca, marchewka  

z groszkiem, kompot owocowy. 

                      Energia – 411,5 kcal 

Bułka pszenna  

z masłem kakaowym 

własnego wyrobu,  

herbata, bawarka. 

 

Energia – 214,2 kcal 
alergeny gluten, mleko seler, gluten, jaja, mleko, ryby mleko, gluten, jaja 

Piątek 
05.08.2022r. 

 

Energia razem: 

1041,4 kcal 

Chałka z masłem,  

dżem owocowy,  

kawa na mleku, herbata, 

arbuz. 

    

   Energia – 337,6 kcal 

Zupa dyniowa z grzankami, 

warzywami i natką pietruszki, 

pierogi z mięsem i kapustą kiszoną 

własnego wyrobu,  

kompot owocowy, 

                     Energia – 470,9 kcal 

Bułka kajzerka pszenna  

z masłem, 

kisiel wieloowocowy 

własnego wyrobu,  

herbata. 

Energia – 232,9 kcal 

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

Do przygotowania 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 31,6 g 12,9 %     10 – 20 % energii 

tłuszcze 34,7 g 31,8 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 144,6 g 58,9 % 45 – 65 % energii 

                                                                                                      Jadłospis może ulec zmianie 


