
 

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 

    23.01.2023r 

 
 Energia razem: 

 945,5  kcal 

Chleb pszenny ,chleb 

ziarnisty z masłem, 

szynka wiejska, pomidor  

herbata miętowa, bawarka 

mandarynka 
Energia – 264,1 kcal 

Zupa z soczewicy z  ziemniakami 

warzywami   i natką pietruszki , 

Pierogi leniwe z sera białego            

kompot owocowy. 

 
 Energia –   467,6 kcal 

Chleb pszenny , chleb ziarnisty z 

masłem pietruszkowym  , pasta z 

tuńczyka 

herbata , bawarka 
 

Energia –213,8 kcal 

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

Wtorek 
24.01.2023r. 

 

  Energia razem:     

1076,3 kcal 

Płatki ryżowe na mleku , 

chleb pszenny , chleb 

ziarnisty z masłem 

herbata owocowa 

banan 
Energia –359,9kcal 

Zupa pieczarkowa z makaronem , 

warzywami i natką pietruszki, 

Udko z kurczaka duszone w sosie 

własnym , ziemniaki , sałatka z 

buraczków  kompot owocowy 
 Energia –484,9  kcal 

Bułka kanapkowa z masłem                

mus dyniowo- marchewkowo- 

jabłkowy własnego wyrobu 

herbata , bawarka 

 
Energia -231,5 kcal 

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

Środa 

  25.01.2023r. 
Stół szwedzki 

Energia razem: 

952,6 kcal 

Chleb pszenny i ziarnisty 

z masłem,sałata zielona, 

polędwica sopocka ,serek 

almette ziołowy, jajko 

gotowane, rzodkiewka,  

herbata miętowa, 

jabłko 
Energia -300,6 kcal 

Zupa wielowarzywna z ziemniakami  

i natką pietruszki , 

Gołąbki zawijane z ryżem i mięsem 

wieprzowym w sosie pomidorowym 

kompot owocowy        

 
 

Energia – 425,3 kcal 

Bułka pszenna z masłem            

kakaowym własnego wyrobu 

herbata, bawarka   

 

 

 
 

Energia – 226,7 kcal 

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

Czwartek 
26.01.2023r. 

 

Energia razem: 

1065,4 kcal 

Płatki owsiane na mleku , 

chleb pszenny, chleb 

ziarnisty z masłem 

herbata owocowa, 

gruszka 
Energia – 334,8 kcal 

Zupa grysikowa z warzywami i 

natką pietruszki 

Gulasz z szynki , kopytka 

ziemniaczane , sałatka z kapusty 

czerwonej , kompot owocowy      
Energia – 518,2 kcal 

Bułka kanapkowa z masłem ,  

koktajl truskawkowy na maślance 

naturalnej 

herbata , 

 
Energia – 212,4 kcal 

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

Piątek 
27.01.2023r. 

 

  Energia razem: 
1003,9kcal 

Chałka z masłem, dżem 

owocowy, kakao na mleku, 

herbata 

jabłka 
 

Energia –350,8 kcal 

Zupa brokułowa z ziemniakami  

warzywami i natką pietruszki 

Pierogi z kapustą kiszoną i mięsem 

wieprzowym                                    

kompot owocowy 
Energia –  417,9 kcal 

Bułka grahamka z serem żółtym , 

sałata zielona, herbata 

 

 

 
Energia – 235,2 kcal 

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

  

 zawartość % energii zalecenia 

białko  34,8g 14,20% 10 – 20 % energii 

tłuszcze 36,4g 33,50% 20 – 35 % energii 

węglowodany 147,1 g 52,90% 45 – 65 % energii 

  


