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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 

    12.12.2022r 

 
 Energia razem: 

   925,4 kcal 

Chleb pszenny,                     

chleb ziarnisty z masłem ,            

szynka wiejska , pomidor 

herbata miętowa , 

jabłko 
 

Energia – 259,5 kcal 

Zupa grochowa z warzywami  

ziemniakami  i natką pietruszki , 

kluski na parze z sosem 

truskawkowym na jogurcie 

naturalnym 

kompot owocowy. 
Energia – 458,4 kcal 

Bułka kajzerka z masłem ,                       

ser żółty, sałata zielona 

herbata 

 
 

 

Energia –207,5  kcal 

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

Wtorek 
13.12.2022r. 

 

  Energia razem:      

973,9 kcal 

Płatki ryżowe na mleku 

chleb pszenny ,                     

chleb ziarnisty z masłem 

herbata owocowa  

mandarynka 
 

 

Energia –306,8  kcal 

Krupnik z warzywami i natką 

pietruszki , 

Kotlet pożarski z mięsa 

drobiowego , ziemniaki, sałatka z 

ogórków kiszonych i fasolki 

szparagowej z jabłkiem 

kompot owocowy 
Energia –411,0 kcal 

Bułka kajzerka z masłem 

kisiel truskawkowy własnego 

wyrobu 

herbata , bawarka 
  

 

 

Energia – 256,1 kcal 

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

Środa 
  14.12.2022r. 
Stół szwedzki 

 

Energia razem:    

1038,0 kcal 

Chleb pszenny chleb 

ziarnisty z masłem,sałata 

zielona polędwica sopocka 

ser żółty, ogórek zielony, 

rzodkiewka, herbat 

miętowa, 

gruszka 
Energia – 289,8 kcal 

Zupa wielowarzywna z ziemniakami  

i natką pietruszki , 

Mięso wieprzowe z sosem 

pomidorowym i lanymi kluseczkami 

chleb pszenny 

kompot owocowy        
 Energia – 487,7 kcal 

Bułka kanapkowa z masłem 

kasza manna na mleku na mleku 

z cynamonem 

herbata 

 

 
Energia – 260,5 kcal 

alergeny gluten,mleko,soja,gorczyca, seler, mleko,gluten,jajka gluten, mleko, 

Czwartek 
15.12.2022r. 

 

Energia razem: 

998,8  kcal 

Płatki owsiane na mleku 

chleb pszenny, chleb 

graham z masłem 

herbata owocowa, 

banan 
Energia – 307,3  kcal 

Zupa krem z dyni z warzywami i 

natką pietruszki z groszkiem 

ptysiowym. 

Pyzy z mięsem i kapustą kiszoną                     

kompot owocowy      
Energia – 436,3 kcal 

Smoothie z mango i ananasa 

bułka pszenna z masłem 

herbata , bawarka 
 

 

Energia –255,2  kcal 

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

Piątek 
16.12.2022r. 

 

  Energia razem: 
 987,4  kcal 

Chleb pszenny , chleb 

ziarnisty z masłem pasta z 

jajek ze szczypiorkiem 

kawa na mleku, herbata , 

gruszka 
Energia –327,6  kcal 

Barszcz czerwony z makaronem 

warzywami i natką pietruszki. 

Filet z dorsza, ziemniaki, kapusta 

kiszona z pieczarkami na ciepło                     

kompot z owoców suszonych 
Energia – 451,5  kcal 

Rogalik z dżemem 

herbata , bawarka 
 

 

 

 

Energia – 208,3 kcal 

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

  

 zawartość % energii zalecenia 

białko 32,5 g 13,20% 10 – 20 % energii 

tłuszcze 33,5 g 30,70% 20 – 35 % energii 

węglowodany 153,5 g 13,20% 45 – 65 % energii 

  


