
 

      

Data I Śniadanie II Śniadanie Obiad Wartości 

odżywcze 

Poniedziałek 

28.02.22 
kanapki (gluten, mleko 

krowie) z szynką (gluten)                                        

i  warzywami                     

herbata 

budyń czekoladowy 

(mleko krowie, kakao)  

wafle ryżowe               

woda źródlana 

zupa jarzynowa (gluten, mleko 

krowie)                           

spaghetti (gluten) bolognese               

z mięsem i warzywami              

kompot owocowy 

Kalorie: 1049 kcal 
Białko: 38g 
Tłuszcz: 37g 
Węglowodany: 152g 
w tym błonnik: 16g 
Sód: 1231mg  

Wtorek 

01.03.22 owsianka na mleku 

(gluten, mleko krowie) 

kanapki (gluten, mleko 

krowie) z warzywami                            

herbata 

kasza kuskus                       

(gluten) z owocami                    

herbata 

kapuśniaczek                                

bitki w sosie                        

ziemniaki z koprem                                

surówka z marchewki,                           

buraków z jabłkiem                       

kompot owocowy 

Kalorie: 1058 kcal 
Białko: 40g 
Tłuszcz: 38g 
Węglowodany: 156g 
w tym błonnik: 18g 
Sód: 1189mg   

Środa 

02.03.22 jajecznica (jaja)                       

pieczywo z masłem                  
(gluten, mleko krowie)   

mandarynka                               

herbata  

sałatka ryżowa                    

z tuńczykiem                      

i warzywami                 

woda źródlana 

zupa ogórkowa                                  

(gluten, mleko krowie)                                                  

pęczotto (gluten) z mięsem                

wieprzowym i warzywami    

kompot owocowy 

Kalorie: 1054 kcal 
Białko: 39g 
Tłuszcz: 37g 
Węglowodany: 158g 
w tym błonnik: 19g 
Sód: 1325mg   

Czwartek 

03.03.22 kanapki (gluten, mleko 

krowie)  z drobiową               

pastą mięsną                        

jabłko                       

herbata 

bułki maślane                   
(gluten, mleko krowie)  

z miodem                      

herbata ziołowa 

zupa krupnik (gluten)                                                            

kotlety mielone (gluten, jaja) 

ziemniaki                                              

bukiet warzyw z oliwą i natką 

pietruszki                                        

kompot owocowy 

Kalorie: 1057 kcal 
Białko: 38g 
Tłuszcz: 36g 
Węglowodany: 159g 
w tym błonnik: 17g 
Sód: 1212mg   

Piątek 

04.03.22 
zupa mleczna (mleko 

krowie) z płatkami 

jęczmiennymi (gluten)                               

kanapki (gluten, mleko 

krowie) z warzywami 

herbata 

jogurt naturalny                   

(mleko krowie)                           

z owocami                      

pałki kukurydziane  

woda źródlana 

zupa fasolowa                                            

ryba pieczona                              

ryż po węgiersku                                    

surówka z kiszonej kapusty                      

z marchewką i natką pietruszki 

kompot owocowy  

Kalorie: 1069 kcal 
Białko: 38g 
Tłuszcz: 37g 
Węglowodany: 154g 
w tym błonnik: 17g                

Sód: 1218mg  

 
                               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. 


