
 

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 

    19.09.2022r 

 
 Energia razem: 

  948,8kcal 

Chleb pszenno-żytni, 

chleb ziarnisty z masłem, 

polędwica sopocka, pomidor, 

herbata miętowa, śliwka 

węgierka 

 Energia –  257,2 kcal 

Zupa ogórkowa z ziemniakami 

warzywami i natką pietruszki ,  

pierogi leniwe z sera białego z 

masłem i cukrem , 

kompot owocowy. 

  Energia – 453,6 kcal 

Bułka kajzerka pszenna z masłem, 

koktajl truskawkowo-bananowy           

na jogurcie naturalnym, herbata, 

 

 

Energia – 236,0 kcal 

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

Wtorek 
20.09.2022r. 

 

  Energia razem:  

920,9 kcal 

Płatki owsiane na mleku, 

chleb pszenno-żytni , chleb 

ziarnisty z masłem, herbata 

owocowa, banan 

 

 Energia –357,5 kcal 

Rosół z makaronem ,warzywami i 

natką pietruszki , udko z kurczaka 

duszone w sosie własnym , 

ziemniaki, 

surówka z marchewki i jabłka  

kompot owocowy 

 Energia – 434,3kcal 

Ciasto biszkoptowe z malinami 

własnego wyrobu, 

 bawarka, herbata 

 

 

Energia – 129,1 kcal 

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

Środa 

  21.09.2022r. 

Stół szwedzki 
Energia razem: 

959,1kcal 

Chleb pszenny i ziarnisty 

z masłem,sałata zielona, 

pasta z jajek ,szynka 

wiejska ,ser żółty, ogórek 

zielony, rzodkiewka, 

herbata miętowa, arbuz 

   Energia – 279,5 kcal 

Zupa wielowarzywna z 

ziemniakami  i natką pietruszki, 

gołąbki z ryżem i mięsem 

mielonym w sosie pomidorowym,  

kompot owocowy        

 

 

Energia – 447,7 kcal 

Bułka pszenna z masłem serkiem 

homogenizowanym 

waniliowym/truskawkowym, 

 herbata 

 

 

Energia – 231,9 kcal 

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

Czwartek 

22.09.2022r. 
 

Energia razem: 

 984,5 kcal 

Płatki jaglane na 

mleku ,chleb pszenno-żytni , 

chleb graham z masłem, 

herbata owocowa, jabłko 

 

 Energia – 323,8 kcal 

Zupa grysikowa z warzywami i 

natką pietruszki , filet z miruny , 

ziemniaki, sałatka z buraczków,                     

kompot owocowy      

 

Energia – 409,6 kcal 

Bułka pszenna z masłem , krem 

czekoladowy własnego wyrobu 

( karob+daktyle )  , herbata , 

bawarka 

 

Energia – 251,1 kcal 

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

Piątek 

23.09.2022r. 
 

  Energia razem: 
1022,1kcal 

Chleb pszenno-żytni , chleb 

wieloziarnisty z masłem 

rzodkiewkowym , pasta z 

ciecierzycy, bawarka, 

herbata, gruszka 

Energia – 275,9 kcal 

Zupa krem dyniowa z grzankami i 

natką pietruszki, makaron z mięsem 

drobiowym w sosie szpinakowo-

śmietanowym , kompot owocowy      

 

Energia –490,1 kcal 

Bułka kajzerka z masłem , 

smoothie z mango i ananasa, 

bawarka,  herbata , 

  

 

Energia –256,1 kcal 
alergeny gluten, mleko,   gluten, mleko, seler , jaja gluten, mleko, 

  

 zawartość % energii zalecenia 

białko 32,2g 13,10% 10 – 20 % energii 

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

węglowodany 149,2 g 60,80% 45 – 65 % energii 

  


