
      
 

Data I Śniadanie II Śniadanie Obiad Wartości odżywcze 

Poniedziałek 
11.04.22 zupa mleczna z płatkami 

owsianymi                                  

(gluten, mleko  krowie)                                                  

kanapki (gluten, mleko krowie)                              

z warzywami                                               

herbata  

rogale maślane (gluten, 

mleko krowie)                                                  

herbata 

 

zupa meksykańska                                             

gulasz wieprzowy z warzywami                  

(gluten)  kasza gryczana                                            

kompot owocowy 

Kalorie:  1049 kcal 
Białko: 38g 
Tłuszcz: 37g 
Węglowodany: 141g 
w tym błonnik: 16g 
Sód: 1108mg  

Wtorek 
12.04.22 

bułeczki musli z twarogiem 

i miodem (gluten, mleko                

krowie)                                                  

herbata ziołowa 

sałatka ryżowa                                

z tuńczykiem, jajkiem                 

i warzywami                                     

woda źródlana 

zupa fasolowa                                                    

naleśniki owsiane z owocami                            

i serkiem (gluten, mleko krowie)                      

kompot owocowy  

Kalorie:  1052 kcal 
Białko: 40g 
Tłuszcz: 39g 
Węglowodany: 135g 
w tym błonnik: 17g 
Sód: 1286mg  

Środa 
13.04.22 zupa mleczna z płatkami                       

jaglanymi  (mleko  krowie)                                                  

kanapki (gluten, mleko krowie)                              

z warzywami                                               

herbata  

jogurt naturalny (mleko 

krowie) z musli(gluten)                  

i owocami                             

woda mineralna 

 

zupa   koperkowa (gluten, mleko krowie)                              

bitki drobiowe w sosie (gluten)                              

ziemniaki gotowane                                         

surówka z kiszonej kapusty                            

kompot owocowy 

Kalorie:  1048 kcal 
Białko: 37g 
Tłuszcz: 38g 
Węglowodany: 140g 
w tym błonnik: 16g 
Sód: 1338 mg   

Czwartek 
14.04.22 kanapki (gluten, mleko krowie) 

z szynką                               

i warzywami                         

pomarańcza                                         

herbata  

sałatka makaronowa z  

serem feta i mozzarella 
(gluten, mleko krowie)                              

i warzywami                    

herbata ziołowa 

krem warzywny (gluten, mleko krowie)                             

kartacze z mięsem                                             

surówka z  marchewki z jabłkiem i 

porem                                                          

kompot owocowy  

Kalorie:  1053 kcal 
Białko: 41g 
Tłuszcz: 39g 
Węglowodany: 135g 
w tym błonnik: 18g 
Sód: 1268mg  

Piątek 
15.04.22 kanapki z żółtym serem                        

(gluten, mleko krowie)                              

i warzywami                         

jabłko                                            

herbata   

banan                                     

ciepłe mleko (mleko                    

krowie)                              

zupa ogórkowa (gluten, mleko krowie)                             

ryba pieczona                                                 

ziemniaki gotowane                                         

surówka  mix kapust                                  

kompot owocowy  

Kalorie:  1064kcal 
Białko: 39g 
Tłuszcz: 38g 
Węglowodany: 142g 
w tym błonnik: 17g 
Sód: 1251mg  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                              

 

  WESOŁEGO ALLELUJA 

 
                               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. 


