
 

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 

    12.09.2022r 

 
 Energia razem: 

 929,1 kcal 

Chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem, 

kiełbaski drobiowe, ogórek 

zielony słupki, herbata 

miętowa, arbuz 

 Energia –  306,1 kcal 

Barszcz czerwony z ziemniakami 

warzywami i natką pietruszki 

makaron z serem białym, masłem i 

cukrem ,kompot owocowy. 

          
Energia – 408,5kcal 

Chleb pszenno-żytni, chleb 

ziarnisty z masłem 

szczypiorkowym, pasta z makreli w 

sosie pomidorowym, 

herbata ,bawarka 

 

Energia – 214,5  kcal 

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

Wtorek 
13.09.2022r. 

 

  Energia razem:  

1132,8kcal 

Płatki kukurydziane na 

mleku, chleb pszenno-żytni , 

chleb ziarnisty z masłem, 

herbata owocowa, jabłko , 

sok multiwitamia 

 Energia – 389,9kcal 

Zupa ryżowa z warzywami i natką 

pietruszki ,karczek duszony w sosie 

własnym , ziemniaki ,sałatka z 

białej kapusty z koperkiem,  kompot 

owocowy 

 Energia –535,9kcal 

Kisiel wieloowocowy własnego 

wyrobu ,bułka kajzerka z masłem, 

bawarka, herbata 

 

Energia – 207,0 kcal 

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

Środa 

  14.09.2022r. 

Stół szwedzki 
Energia razem: 

1069,7kcal 

Chleb pszenny i ziarnisty 

z masłem,sałata 

zielona ,polędwica 

sopocka ,pasztet drobiowy, 

ser mozzarella, papryka 

czerwona, herbata 

miętowa,banan 

   Energia –310,8 kcal 

Zupa wielowarzywna z 

ziemniakami i natką pietruszki, 

mięso wieprzowe w sosie 

pomidorowym z lanymi kluskami, 

chleb pszenno-żytni ,chleb ziarnisty,  

kompot owocowy        

 

Energia –519,7 kcal 

Budyń waniliowy na mleku ,  

biszkopty ,herbata 

 

 

 

 

Energia -240,2 kcal 

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

Czwartek 

15.09.2022r. 
 

Energia razem: 

 981,9 kcal 

Płatki ryżowe na 

mleku ,bułka pszenna  z 

masłem, herbata owocowa, 

arbuz 

 

 Energia –333,3 kcal 

Krupnik z warzywami i natką 

pietruszki, kotlet jajeczny ze 

szczypiorkiem , ziemniaki , 

marchewka z groszkiem na gęsto 

kompot owocowy      

Energia –410,1 kcal 

Chleb pszenno-żytni , chleb 

ziarnisty z masłem , pasta mięsna ze 

szczypiorkiem , herbata , bawarka 

 

 

Energia – 238,5kcal 

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

Piątek 

16.09.2022r. 
 

  Energia razem: 
1048,1kcal 

Rogalik z masłem , dżem 

owocowy, kakao na mleku, 

herbata, gruszka 

 

 Energia – 372,7 kcal 

Zupa krem brokułowa z grzankami i 

natką pietruszki, pierogi z mięsem i 

kapustą kiszoną własnego wyrobu, 

kompot owocowy      

Energia – 440,2kcal 

Bułka grahamka z masłem , z 

masłem , sałata zielona  herbata , 

ser żółty, herbata 

  

Energia –235,2kcal 

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

  

 zawartość % energii zalecenia 

białko 34,3g 14,00% 10 – 20 % energii 

tłuszcze 38,1 g 35,00% 20 – 35 % energii 

węglowodany 152,4 g 62,10% 45 – 65 % energii 

  


