
     
Data I Śniadanie II Śniadanie Obiad Wartości odżywcze

Poniedziałek
21.03.22

kanapki z twarogiem i

miodem (gluten, mleko krowie)

mandarynka

herbata 

jogurt naturalny

z musli i owocami

(gluten, mleko krowie)

pałki kukurydziane

zupa szczawiowa (gluten, mleko krowie)

gulasz wieprzowy(gluten)z warzywami

kasza gryczana

kompot owocowy

Kalorie:  1058 kcal
Białko: 38g
Tłuszcz: 39g
Węglowodany: 138g
w tym błonnik: 18g
Sód: 1012mg 

Wtorek
22.03.22 zupa mleczna (mleko krowie)

z płatkami jaglanymi

kanapki (gluten, mleko krowie)

z warzywami

herbata

kisiel owocowy

wafle ryżowe                          

zupa kapuśniak

pierogi z mięsem okraszone cebulką

sałatka ogórki kiszone z cebulką

i oliwą z oliwek

kompot owocowy

Kalorie:  1055 kcal
Białko: 40g
Tłuszcz: 39g
Węglowodany: 136g
w tym błonnik: 17g
Sód: 1265mg 

Środa
23.03.22 kanapki  z żółtym serem

(gluten, mleko krowie)

i warzywami

gruszka

herbata 

kasza kuskus (gluten)

z pieczonym
kurczakiem

i warzywami
herbata 

zupa jarzynowa

(gluten, mleko krowie)

łazanki z kapustą kiszoną, marchewką

i pieczarkami(gluten)

kompot owocowy 

Kalorie:  1062 kcal
Białko: 37g
Tłuszcz: 38g
Węglowodany: 143g
w tym błonnik: 17g
Sód: 1214mg  

Czwartek
24.03.22 zupa mleczna z lanymi

kluskami(gluten, mleko krowie)

kanapki (gluten, mleko krowie)

z warzywami

herbata 

bułeczka maślana
(gluten, mleko krowie, jaja)

herbata  

zupa zacierkowa (gluten, mleko krowie)

fasolka po bretońsku z kiełbasą i wa-

rzywami (gluten, mleko krowie)

kasza jęczmienna (gluten)

kompot owocowy

Kalorie:  1069 kcal
Białko: 39g
Tłuszcz: 39g
Węglowodany: 141g
w tym błonnik: 18g
Sód: 1220mg 

Piątek
25.03.22 jajecznica (jaja)

ze szczypiorem

pieczywo z masłem (gluten,

mleko krowie)

herbata 

Kasza manna z sokiem

owocowym

woda 

zupa pomidorowa (gluten, mleko krowie)

ryba pieczona (ryba)

ziemniaki

surówka z kiszonych ogórków

z marchewka i cebulą

kompot owocowy 

Kalorie:  1048kcal
Białko: 37g
Tłuszcz: 39g
Węglowodany: 137g
w tym błonnik: 17g
Sód: 1210mg 

                                                                                                 
                     

                                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.


