
 

      
 

 

Data I Śniadanie II Śniadanie Obiad Wartości odżywcze 

Poniedziałek 
27.12.21 płatki kukurydziane                    

na mleku (mleko krowie)                         

kanapki (gluten, mleko 

krowie) z warzywami                  

herbata [1] 

 

prażone owoce                          

woda źródlana [2] 

zupa (gluten, mleko krowie)                           

jarzynowa                                                                 

spaghetti (gluten) bolognese                                

z mięsem i warzywami                                   

kompot owocowy [1] 

Kalorie:  1027 kcal 
Białko: 37g 
Tłuszcz: 36g 
Węglowodany: 151g 
w tym błonnik: 12g 
Sód: 1425mg  

Wtorek 
28.12.21 

kanapki (gluten, mleko 

krowie) z jajkiem  (gluten)  

i warzywami                         

gruszka                                         

herbata  [39] 

bułeczki (gluten, mleko 

krowie, jaja) drożdżowe                      

z owocami                    

ciepłe mleko                            

(mleko krowie)  [39] 

zupa (mleko krowie, gluten)                                

koperkowa                                                  

udko pieczone                                               

ziemniaki gotowane                                                 

surówka  marchewka, buraki                                 

z jabłkiem                                                   

kompot owocowy [51] 

Kalorie:  1060 kcal 
Białko: 44g 
Tłuszcz: 31g 
Węglowodany: 167g 
w tym błonnik: 19g 
Sód: 1173mg  

Środa 
29.12.21 serek (mleko krowie)                    

ziarnisty z warzywami                           

pieczywo (gluten)                                      

z masłem (mleko krowie)                                

herbata [21] 

sałatka z tuńczykiem                     

i warzywami                                  

herbata [3]  

zupa   fasolowa                                                   

kurczak w sosie słodko – kwaśnym  

kasza jęczmienna (gluten)                                

surówka z białej kapusty                           

kompot owocowy [52] 

Kalorie:  917 kcal 
Białko: 39g 
Tłuszcz: 31g 
Węglowodany: 129g 
w tym błonnik: 11g 
Sód: 863mg   

Czwartek 
30.12.21 zupa (mleko krowie) 

mleczna z ryżem                              

kanapki (gluten)                                

z warzywami                                               

herbata [25] 

kisiel  owocowy                       

rogal (mleko krowie, 

gluten, jaja] maślany 

[31] 

zupa (mleko krowie) krem dyniowy 

pierogi (gluten, jajka) z mięsem                    

okraszone cebulką                                    

kompot owocowy [42] 

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

Piątek 
31.12.21 

Chałka z dżemem                            

herbata  [39] 

 

jogurt (mleko krowie) 

naturalny z musli 

(gluten) i owocami 

chałka (mleko krowie, 

gluten, jajka) [11] 

zupa (gluten, mleko krowie) fasolkowa                                                

fishburger (gluten, jajka, mleko                 

krowie)  z warzywami i sosem (mleko 

krowie) czosnkowym                                    

kompot owocowy [37] 

Kalorie:  1042kcal 
Białko: 53g 
Tłuszcz: 33g 
Węglowodany: 152g 
w tym błonnik: 18g 
Sód: 2189mg  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                               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. 


