
     

Data I Śniadanie II Śniadanie Obiad Wartości odżywcze

Poniedziałek
06.06.22 jaglanka na mleku

(mleko krowie)

kanapki (gluten, mleko krowie)

z warzywami

herbata 

kisiel owocowy

rurki kukurydziane

woda źródlana 

zupa jarzynowa

(mleko krowie, gluten, seler)

pęczotto z mięsem i warzywami

(gluten, mleko krowie)

kompot owocowy

Kalorie:  1065 kcal
Białko: 43g
Tłuszcz: 34g
Węglowodany: 160g
w tym błonnik: 18g
Sód: 1229mg 

Wtorek
07.06.22 kanapki z humusem i wa-

rzywami(gluten, mleko krowie)

jabłko

herbata  

jogurt naturalny z musli

(mleko krowie,gluten)

i owocami                            

zupa   fasolowa (seler)

indyk w sosie słodko – kwaśnym

ryż

surówka z białej kapusty

kompot owocowy

Kalorie:  1063 kcal
Białko: 51g
Tłuszcz: 41g
Węglowodany: 135g
w tym błonnik: 16g
Sód: 1407mg 

Środa
08.06.21

serek (mleko krowie)

ziarnisty z warzywami

pieczyw z masłem (gluten,

mleko krowie)

herbata 

owoce sezonowe
herbata 

zupa koperkowa

(mleko krowie, gluten,seler)

udko pieczone

ziemniaki gotowane

surówka  marchewka, buraki

z jabłkiem

kompot owocowy 

Kalorie:  1048 kcal
Białko: 49g
Tłuszcz: 32g
Węglowodany: 156g
w tym błonnik: 16g
Sód: 1758 mg  

Czwartek
09.06.22 zupa mleczna z zacierkami

(mleko krowie, gluten)

kanapki  z warzywami

(mleko krowie, gluten)

herbata 

bułeczki (gluten, mleko

krowie, jaja)

drożdżowe z owocami

herbata

krem warzywny

(mleko krowie, gluten,seler)

leczo

kasza jęczmienna (gluten)

kompot owocowy 

Kalorie:  1137 kcal
Białko: 37g
Tłuszcz: 35g
Węglowodany: 185g
w tym błonnik: 17g
Sód: 1603mg 

Piątek
10.06.22 kanapki (gluten, mleko

krowie) z żółtym serem

(mleko krowie) i warzywami

mandarynka

herbata 

kasza manna ze świeżymi

owocowym (gluten, mleko

krowie,)                          

Rosół  (gluten, seler)

ryba pieczona  w ziołach

ziemniaki

surówka colesław

kompot owocowy

Kalorie:  1052kcal
Białko: 36g
Tłuszcz: 33g
Węglowodany: 166g
w tym błonnik: 18g
Sód: 1295mg 

                                                                                             
                                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.


