
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 
    11.07.2022r. 

 

    Energia razem: 

950,3 kcal 

Chleb pszenno-żytni,  

chleb ziarnisty z masłem, 

polędwica drobiowa, 

pomidor, 

herbata miętowa, jabłko. 

 Energia – 256,9 kcal 

Zupa kalarepowa z ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki, 

kluski na parze z sosem truskawkowym 

na jogurcie naturalnym,  

kompot owocowy. 

                 Energia – 427,8 kcal 

Chleb pszenno-żytni,  

chleb ziarnisty z masłem, 

pasztet drobiowy, 

ogórek kiszony,  

bawarka, herbata.  

 Energia – 265,6 kcal 

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

Wtorek 
12.07.2022r. 

 

   Energia razem: 

1009,3 kcal 

Ryż na  mleku,  

pieczywo pszenne,  

chleb graham z masłem,  

herbata owocowa, 

arbuz. 

    Energia – 310,8 kcal 

Zupa pomidorowa z makaronem, 

warzywami i natką pietruszki, 

kotlet pożarski, frytki z piekarnika, 

sałatka z kapusty pekińskiej z 

kukurydzą, kompot owocowy.      

                   Energia – 465,7 kcal 

Kajzerka z masłem,  

kisiel wieloowocowy 

własnego wyrobu, 

bawarka, herbata. 

 

Energia – 232,8 kcal 

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

Środa 

  13.07.2022r. 

 
Energia razem: 

967,9 kcal 

Chleb pszenny i ziarnisty  

z masłem, pasta z jajek  

ze szczypiorkiem,  

herbata miętowa, bawarka, 

jabłko. 

    Energia – 302,2 kcal 

Zupa ziemniaczana z koperkiem, 

warzywami i natką pietruszki, 

leczo z cukinii, mięsa wieprzowego, 

papryki i pomidora, pieczywo,  

kompot owocowy.       

                   Energia – 408,9 kcal 

Kajzerka pszenna  

z masłem,  

kasza manna na mleku 

z syropem owocowym,  

herbata. 

Energia – 256,8 kcal 

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

Czwartek 

14.07.2022r. 
 

Energia razem: 

976,9 kcal 

Płatki jaglane na  mleku, 

chleb pszenno-żytni, chleb 

wieloziarnisty z masłem,  

herbata owocowa,  

jabłko. 

     Energia – 327,6 kcal 

Zupa krupnik z warzywami  

i natką pietruszki, 

potrawka z mięsa wieprzowego, 

kapusty białej i warzyw, ziemniaki,  

kompot owocowy.       

                     Energia – 528,2 kcal 

Ciasto biszkoptowe 

z jagodami 

własnego wypieku,  

bawarka, herbata,  

 

Energia – 121,1 kcal 

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

Piątek 
15.07.2022r. 

 

  Energia razem: 

1013,2 kcal 

Chleb pszenno-żytni,  

chleb ziarnisty z masłem, 

kiełbaski na ciepło 

herbata miętowa,  

arbuz. 

 Energia – 305,0 kcal 

Zupa krem z zielonego groszku  

z grzankami, warzywami  

i natką pietruszki, 

pierogi ruskie własnego wyrobu,  

kompot owocowy.       

                    Energia – 484,3 kcal 

Chleb pszenno-żytni,  

chleb ziarnisty z masłem 

rzodkiewkowym, 

pasta z makreli, 

bawarka, herbata.  

 Energia – 223,9 kcal 
alergeny gluten, mleko, gorczyca gluten, seler, mleko gluten, mleko, ryby 

 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 30,8 g 12,5 % 10 – 20 % energii 

tłuszcze 36,4 g 33,4 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 147,9 g 60,3 % 45 – 65 % energii 


