
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 
  25.07.2022r. 

 

    Energia razem: 

 910,5 kcal  

Chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem, 

szynka wiejska, pomidor, 

herbata miętowa. 

jabłko. 

   Energia – 270,4 kcal 

Żurek kiszony z ziemniakami, 

warzywami i natką pietruszki, 

pierogi leniwe z sera białego 

z masłem i cukrem,  

kompot owocowy. 

                     Energia – 43,3 kcal 

Bułka kajzerka pszenna 

z masłem,  

koktajl truskawkowy 

na maślance naturalnej, 

herbata. 

 Energia – 206,8 kcal 

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

Wtorek 
26.07.2022r. 

 

   Energia razem: 

919,7 kcal 

Kasza manna  na mleku,  

chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem,  

herbata owocowa,  

arbuz 

  Energia – 323,3 kcal 

Zupa pomidorowa z makaronem, 

warzywami i natką pietruszki, 

kotlet drobiowy, ziemniaki, mizeria  

z koperkiem na śmietanie jogurtowej, 

kompot owocowy. 

                    Energia – 432,6 kcal 

Murzynek z jabłkami 

własnego wypieku,  

bawarka, herbata. 

 

  

Energia – 163,8 kcal 

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

Środa 

27.07.2022r. 

 
  Energia razem: 

  1068,1 kcal 

Pieczywo mieszane  

z masłem, pasta z jajek  

ze szczypiorkiem,  

kawa na mleku,  

herbata, banan. 

  Energia – 352,5 kcal 

Zupa kalarepowa z ziemniakami, 

z warzywami i natką pietruszki, 

ryż paraboliczny z mięsem drobiowym, 

w sosie słodko-kwaśnym,  

kompot owocowy. 

                       Energia – 421,3 kcal 

Bułka pszenna z masłem,  

kisiel wieloowocowy 

własnego wyrobu,  

herbatniki, 

bawarka, herbata. 

Energia – 294,3 kcal 

Ciasto marmurkowe 

własnego wypieku,  

bawarka, herbata. 

 

  

Energia – 151,5 kcal 

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

Czwartek 
28.07.2022r. 

 

   Energia razem: 

  1070,2 kcal 

Płatki jaglane na mleku,  

bułka pszenna z masłem,  

herbata owocowa,  

jabłko. 

  

Energia – 385,4 kcal 

Krupnik z warzywami i natką 

pietruszki, 

gulasz wieprzowy, kluski ziemniaczane 

sałata z buraczków,  

kompot owocowy. 

                       Energia – 443,5 kcal 

Chleb pszenno-żytni 

z masłem i pastą z ryby,  

chleb ziarnisty z masłem 

i pastą z ciecierzycy,  

herbata, bawarka. 

Energia – 241,3 kcal 

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

Piątek 
29.07.2022r. 

 
  Energia razem: 

1094,0 kcal 

Chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem,  

kiełbaski na ciepło,   

herbata miętowa, bawarka, 

arbuz. 

Energia – 327,6 kcal 

Zupa kalafiorowa z kaszą manną, 

warzywami i natką pietruszki, 

placki ziemiaczane,   

surówka z kapusty kiszonej, 

kompot owocowy.  

                        Energia – 468,7 kcal 

Rogalik z masłem,  

dżem owocowy, 

kakao na mleku,  

herbata,  

 

Energia – 297,7 kcal 
alergeny gluten, mleko, soja, gorczyca gluten, mleko, seler, jaja gluten, mleko, jaja 

 

 

 zawartość % energii  zalecenia 

białko 32,7 g 13,3 % 10 – 20 % energii 

tłuszcze 36,0 g 33,1 % 20 – 35 % energii 

węglowodany 152,3 g 62,1 % 45 – 65 % energii 


