
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 
   18.07.2022r. 

 

    Energia razem: 

941,5 kcal 

Chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem, 

polędwica sopocka, 

ogórek zielony,  

herbata miętowa, arbuz. 

Energia – 257,9 kcal 

Zupa z czerwonej soczewicy  

z ziemniakami, warzywami i natką 

pietruszki, 

racuchy na mleku z jabłkami,   

kompot owocowy. 

                       Energia – 453,0 kcal 

Bułka pszenna z masłem, 

sałata zielona, 

ser żółty,  

herbata. 

   

Energia – 230,6 kcal 

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

Wtorek 
19.07.2022r. 

 

   Energia razem: 

 995,5 kcal 

Płatki owsiane na mleku,   

chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem, 

herbata owocowa,  

jabłko. 

 Energia – 326,6 kcal 

Zupa ryżowa z warzywami i natką 

pietruszki, 

filet z dorsza panierowany, ziemniaki, 

kapusta biała z koperkiem na ciepło, 

kompot owocowy. 

                      Energia – 417,1 kcal 

Chałka pszenna z masłem, 

miodem naturalnym, 

bawarka, herbata. 

 

 

Energia – 251,8 kcal 

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

Środa 

20.07.2022r. 

 
   Energia razem: 

  948,8 kcal 

Chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem,  

polędwica drobiowa,  

pomidor, herbata miętowa,  

arbuz. 

  Energia – 246,7 kcal 

Zupa brokułowa z ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki, 

lazania z mięsem mielonym i sosem 

beszamelowym,   

kompot owocowy. 

                       Energia – 478,0 kcal 

Bułka kajzerka z masłem, 

budyń waniliowy na mleku 

z syropem malinowym,  

herbata. 

 

Energia – 224,1 kcal 

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

Czwartek 
21.07.2022r. 

 

   Energia razem: 

969,1 kcal 

Płatki kukurydziane na 

mleku,    

chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem, 

herbata owocowa,  

banan. 

  Energia – 359,8 kcal 

Rosół z makaronem, warzywami  

i natką pietruszki, 

gulasz wieprzowy, ziemniaki, 

sałatka z ogórków kiszonych  

z marchewką i cebulą,  

kompot owocowy. 

                      Energia – 387,2 kcal 

Kajzerka pszenna z masłem, 

mus  

marchewkowo - jabłkowy 

własnego wyrobu, 

bawarka, herbata. 

 

Energia – 222,1 kcal 

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

Piątek 
22.07.2022r. 

 

  Energia razem: 

973,3 kcal 

Chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem , 

pasta z jajek ze 

szczypiorkiem, herbata, 

kawa na mleku, arbuz. 

Energia – 349,7 kcal 

Barszcz czerwony z ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki, 

łazanki z mięsem drobiowym i kapustą 

kiszoną. 

kompot owocowy. 

                       Energia – 503,9 kcal 

Ciasto biszkoptowe 

własnego wypieku 

z malinami, 

bawarka, herbata. 

 

Energia – 119,7 kcal 
alergeny gluten, mleko, jaja gluten, seler, mleko, jaja gluten, mleko, jaja 

 

 

 

Pieczywo 

mieszane 

z masłem 

(1,7), szynka 

(1,6,7,10), 

pomidor, 

herbata z 

miodem, 

banan. 

Energia – 950 

kcal 

 

 

 

 

 

 

Zupa 

wielowarzywna 

z ziemniakami 

i natką 

pietruszki 

(7,9), 

ryż z jabłkami i 

bitą śmietaną, 

(7), 

kompot 

owocowy. 

 

Białko – 34g           

Tłuszcz – 37g 

Pieczywo mieszane 

z masłem (1,7), 

pasta z jajek (3,7) 

ze szczypiorkiem, 

herbata z miodem. 

Węglowodany – 

133g 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 31,1 g 12,7% 10 – 20 % energii 

tłuszcze 33,9 g 31,1% 20 – 35 % energii 

węglowodany 148,2 g 60,4% 45 – 65 % energii 


