
     

Data I Śniadanie II Śniadanie Obiad Wartości odżywcze

Poniedziałek
05.12.22 Zupa mleczna z kaszą man-

ną(mleko krowie) kanapki  

z szynką z indyka rukola  

rzodkiewka  papryka   her-

bata ziołowa

Bułka maślana  (gluten

mleko krowie jaja)

jabłko

Zupa grochowa (seler) pierogi             

z serem i owocami  (gluten  jaja  mle-

ko krowie) polane dipem jogurto-

wym(mleko krowie) kompot

Kalorie:  1049 kcal
Białko: 35g
Tłuszcz: 35g
Węglowodany: 134g
w tym błonnik: 14g
Sód: 1097mg 

Wtorek
06.12.22 Serek wiejski z warzywami

(mleko krowie) kanapki z

masłem ogórek  zielony po-

midor  herbata  z miodem

banan

Kasza kus-kus  z indy-

kiem i  warzywami

(ogórek zielony papry-

ka) herbata  owocowa

Zupa szczawiowa z jajkiem( mleko 

krowie) ziemniaki  fasolka po           

bretońsku z marchewką i groszkiem   

kompot

Kalorie:  1048 kcal
Białko: 34g
Tłuszcz: 36g
Węglowodany: 132g
w tym błonnik: 15g
Sód: 1140mg 

Środa
07.12.22

Kanapki z masłem i  szynką

drobiową sałata papryka 

ogórek kwaszony kakao

Kisiel owocowy
banan

Zupa włoska z cukinią (seler mleko 

krowie) kasza bul -gur (gluten) pulpe-

ty z sosem śmietanowo- koperkowym 

(mleko krowie) ogórek kwaszony  

kompot

Kalorie:  1089 kcal
Białko: 33g
Tłuszcz: 38g
Węglowodany: 141g
w tym błonnik: 13g
Sód: 1214 mg  

Czwartek
08.12.22

Kanapki  z pastą z indyka i

warzywami (gluten mleko

krowie) herbata ziołowa

Jogurt naturalny (mleko
krowie) z muslli i

owocami

Barszcz biały z jajkiem i białą

kiełbasą (seler) mleko krowie) maka-

ron (gluten jaja ) z mięsem mielonym

i warzywami  kompot

Kalorie:  1058kcal
Białko: 34g
Tłuszcz: 32g
Węglowodany: 142g
w tym błonnik: 14g
Sód: 1188mg 

Piątek
09.12.22 Kanapki  z pastą  jajeczną 

(gluten mleko krowie) rzod-

kiewką i szczypiorkiem 

kawa inka na mleku 

Placek drożdżowy(gluten

mleko krowie jaja)

herbata owocowa

Rosolnik (seler) leniwe (gluten mleko

krowie jaja)  z cukrem i cynamonem

marchewka  jabłko  kompot   

Kalorie:  1095kcal
Białko: 75g
Tłuszcz: 32g
Węglowodany: 151g
w tym błonnik: 15g
Sód: 1356mg 

                              
                               Jadłospis z uwzględnieniem diet. Woda mineralna i herbata do picia między posiłkami.

Bukiet warzyw i owoców dla dzieci pozostających po godz. 16.30
Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie.
*Owoce i warzywa podlegają wymianie zgodnie z tabelą wymienników jabłek stanowiącej załącznik do Karty Dań VitaMenu
Szczegółowa lista alergenów występujących w serwowanych posiłkach dostępna u Specjalisty ds. żywienia.


