
 

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 

    05.09.2022r 

 
 Energia razem: 

 930,1 kcal 

Chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem, 

flet wędzony z indyka, 

pomidor, herbata miętowa, 

arbuz 

 Energia –  248,00 kcal 

Zupa wielowarzywna z 

ziemniakami  i natką pietruszki, 

kluski na parze z sosem 

truskawkowym na jogurcie 

naturalnym ,kompot owocowy. 

          
Energia – 450,2 kcal 

Chleb pszenno-żytni, chleb 

ziarnisty z masłem 

rzodkiewkowym, pasta z 

soczewicy, herbata 

bawarka 

 

Energia –  231,9 kcal 

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

Wtorek 
06.09.2022r. 

 

  Energia razem: 

965,2 kcal 

Płatki owsiane na mleku, 

chleb pszenno-żytni , chleb 

ziarnisty z masłem, herbata 

owocowa, jabłko 

  

Energia – 326,6 kcal 

Zupa pomidorowa z ryżem, 

warzywami i natką pietruszki, 

kotlet drobiowy , ziemniaki, 

mizeria na śmietanie jogurtowej z 

koperkiem,  kompot owocowy 

 Energia –420,6 kcal 

Bułka pszenna z masłem, 

serek homogenizowany 

waniliowy/truskawkowy , 

 herbata 

 

Energia – 218,0 kcal 

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

Środa 

  07.09.2022r. 

Stół szwedzki 
Energia razem: 

942,6 kcal 

Chleb pszenny i ziarnisty 

z masłem,sałata 

zielona ,szynka wiejska , 

jajko gotowane ,ser żółty, 

pomidor koktajlowy, herbata 

miętowa, winogrona 

   Energia – 325,6 kcal 

Zupa ziemniaczana z warzywami i 

natką pietruszki, kaszotto z mięsem 

drobiowym i warzywami ,  kompot 

owocowy        

 

 

Energia –404,8 kcal 

Ciasto marmurkowe własnego 

wypieku, mleko, herbata 

 

 

 

 

Energia –212,2  kcal 

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

Czwartek 

08.09.2022r. 
 

Energia razem: 

 1008,9 kcal 

Płatki jaglane na mleku, 

chleb pszenno-żytni, chleb 

ziarnisty z masłem, herbata 

owocowa, banan 

 

 Energia – 361,1kcal 

Rosół z makaronem,  warzywami i 

natką pietruszki ,kopytka 

ziemniaczane, gulasz wieprzowy, 

sałatka z kapusty czerwonej, 

kompot owocowy      

Energia –439,9 kcal 

Bułka kajzerka  z masłem , mus 

jabłkowo-dyniowy własnego 

wyrobu , herbata , bawarka 

 

 

Energia -207,9 kcal 

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

Piątek 

09.09.2022r. 
 

  Energia razem: 
966,3kcal 

Bułka pszenna z masłem, ser 

żółty, sałata zielona, kakao 

na mleku, herbata, jabłko 

 

 Energia – 331,2 kcal 

Zupa grysikowa z warzywami i 

natką pietruszki, pulpet rybny w 

sosie koperkowym, ziemniaki, 

marchewka mini z pieca, kompot 

owocowy      

Energia – 400,2 kcal 

Chleb pszenno-żytni, chleb 

ziarnisty z masłem  , pasta z jajek 

ze szczypiorkiem, herbata , 

bawarka 

  

Energia –234,9 kcal 
alergeny gluten, mleko,  , gluten, jaja, mleko, seler , ryba gluten, mleko, jaja,gorczyca 

  

 zawartość % energii zalecenia 

białko 33,8 g 13,80% 10 – 20 % energii 

tłuszcze 33,4 g 30,70% 20 – 35 % energii 

węglowodany  147,3g 60,00% 45 – 65 % energii 

  


