
 

 

Kaloryczność posiłków w przedszkolu: 1002kcal 

Rozkład na składniki pokarmowe: Białko 12%~ 30,06 g, tłuszcze 25%~27,83 g, węglowodany 

63%~157,82 g  

Dopuszczalne wahania kaloryczności +/- 10%  

21.11.22 
poniedziałek 

 

Śniadanie:  Chleb graham (30g), masło (5g), ser żółty (20 g), ogórek zielony, pomidor, 

szczypiorek, kakao (150ml), POMELO (100g) 

 

Obiad:   Zupa kalafiorowa z makaronem literki (250g) 

Zrazy wieprzowe w sosie koperkowym (70g), ziemniaki (150 g),  surówka z selera 

naciowego z orzechami (seler naciowy, orzech włoski, jabłko, pomarańcza, kukurydza 

konserwowa) (100g), kompot/woda (200ml) 

 

Podwieczorek:   Weka z jabłkiem i pietruszką (40g), herbata owocowa (150ml) 

 

Alergeny: gluten, jaja, mleko, seler, orzechy 

22.11.22 
wtorek 

 

Śniadanie: Stoliczek rozmaitości: chleb orkiszowy (30g), masło (5g), mozzarella w kulce 

(15g), kurczak z Bobrownik (10g), rzodkiewka, papryka żółta, ogórek kiszony, rukola, 

kawa zbożowa (150ml), WINOGRON (100g) 

 

Obiad:  Zupa ziemniaczana (250g)  

Kurczak po chińsku z warzywami (marchew, por, mix papryk, fasolka szparagowa, 
cukinia) (100g), ryż mieszany (50g),   brokuł gotowany (masło) (100g), kompot/woda (200 
ml) 
 

Podwieczorek:  Kisiel (150g), śliwka (50g) 

Alergeny: gluten, jaja, mleko, seler 

23.11.22 
środa 

 

Śniadanie:   Płatki jęczmienne  na mleku z sosem malinowym (250g), chleb krakowski 

(30g), masło (5g),  sałata, papryka czerwona, pomidor, herbata (150 ml), KIWI (100g)  

 

Obiad:    Krem marchewkowo pomarańczowy z groszkiem ptysiowym (250 g)   

Gulasz wołowy (70 g), kluski śląskie (150g),  surówka z kapusty białej, papryka, ogórka 

zielonego, cebuli czerwonej (100 g),  kompot/woda (200 ml) 

 

Podwieczorek:  Sok 100% tłoczony (150ml), chrupki kukurydziane (15g) 

 

Alergeny: gluten, jaja, mleko, seler 

24.11.22 
czwartek 

 
 

Śniadanie:  Chleb serwatkowy (30g), masło (5g), szynka gotowana (20 g), ogórek 
zielony, rzodkiewka , natka pietruszki, kakao (150 ml), BANAN (100g) 

 

Obiad:  Żurek z ziemniakami i białą kiełbasą (250g)  

Ratatouille z bakłażanem (100g), makaron mieszany (50 g), surówka z kapusty kiszonej, 
marchewki i jabłka (100g), kompot/woda (200 ml) 
 

Podwieczorek:  Kus kus z prażoną gruszką (70 g) polany sosem jogurtowym (50 g) 

Alergeny: gluten, jaja, mleko, seler 

25.11.25 
Piątek 

 
DZIEŃ 

PLUSZOWEGO 
MISIA 

 
 

Śniadanie:  Chleb słonecznikowy (30g), masło (5g), 1) pasta twarogowa z łososiem 

wędzonym (35g), 2) papryka żółta, pomidor, sałata, kawa zbożowa (150 ml) 

 

PRZYSMAK PLUSZOWEGO MISIA: krążki ryżowe (20g) z miodem (5g), ANANAS (70g) 

 

Obiad:  Zupa grysikowa (250g) 

Placuszki dyniowo-ziemniaczane z dipem czosnkowym (jogurt) (70g),  surówka z pora, 
kapusty białej i jabłka (100g), kompot/woda (200 ml) 
 

Podwieczorek:    Bomba owocowo – warzywna (marchew, kalarepa, winogron, 
mandarynka) (150g)  

 
Alergeny: gluten, jaja, mleko, seler, ryby 


