
JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE DATA: 27.03.2023-31.03.2023

 Kaloryczność ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD
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 Energia: 994 kcal
Białko: 27.59 g
Tłuszcz: 35.37 g
Węglowodany 
ogółem: 137.62 g

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 7, ser żółty 7, szynka z
kotła, ogórek kiszony 

Herbata z imbirem bez cukru 
Jabłko, marchewka, oblaty

Krupnik z kaszą jęczmienną pęczak i natką
pietruszki na wywarze warzywnym 9

Spaghetti Bolognese 1,3,7, woda niegazowana

B/glut.: chleb bezglutenowy 
B/mlecz.: margaryna roślinna, pasta słonecznikowa 

B/glut.: 
B/mlecz.: 

B/glut.: kasza jaglana
B/mlecz.: 

B/glut.: Makaron bezglutenowy
B/mlecz.: margaryna roślinna
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Energia: 1086 kcal
Białko: 42.67 g
Tłuszcz: 31.45 g
Węglowodany 
ogółem: 154.33 g

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 7, pasta jajeczna ze
szczypiorkiem, wiosenny twarożek z rzodkiewką 7

Herbata z dziką różą bez cukru 

Grahamka 1,3,7 z domową Nutellą
(na bazie bananów)

Zupa pomidorowa z żytnimi zacierkami,
mlekiem i bazylią na wywarze warzywnym

1,3,7,9

Risotto z kurczakiem i warzywami (dynia, groszek,
papryka), woda niegazowana

B/glut.: chleb bezglutenowy 
B/mlecz.: margaryna roślinna, twarożek z tofu 6

B/glut.: 
B/mlecz.: margaryna roślinna

B/glut.: zacierki b/glutenowe
B/mlecz.: mleko roślinne*

B/glut.: 
B/mlecz.: 
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Energia: 1149 kcal
Białko: 35.47 g
Tłuszcz: 42.99 g
Węglowodany 
ogółem: 149.74 g

Chleb graham 1, masło 7, sałatka makaronowa z kurczakiem i
warzywami, ser żółty Cheddar 7, 

Herbata z lipy bez cukru 

Kisiel żurawinowy z tartą gruszką,
biszkopty bez cukru 1

Zupa jarzynowa z kaszą bulgur koperkiem na
wywarze warzywnym 1,9

Paluszki rybne 1,3,4, ziemniaki z olejem rzepakowym,
surówka z kapusty modrej i jabłka na oleju rzepakowym,

woda niegazowana

B/glut.: chleb bezglutenowy 
B/mlecz.: margaryna roślinna, ser wegański 8

B/glut.: biszkopt b/glutenowy
B/mlecz.: 

B/glut.: kaszka kukurydziana
B/mlecz.: 

B/glut.: panierka b/glutenowa
B/mlecz.: 
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Energia: 1084 kcal
Białko: 41.55 g
Tłuszcz: 32.89 g
Węglowodany 
ogółem: 153.05 g

Kakao domowe z mlekiem 1,7,12
Pieczywo żytnie 1, masło 7, miód niskosłodzony 100%, ser bieluch w

kostce, marchewka do chrupania
Wytrawne placuszki z warzywami z

dodatkiem mąki pełnoziarnistej 1,3,7
Zupa porowa z ryżem na wywarze

warzywnym   9

Eskalopki z indyka w sosie koperkowym, kasza gryczana z
olejem ziołowym 1, marchewka mini na parze z oliwą

ziołową I sezamem 11, woda niegazowana

B/glut.: chleb bezglutenowy, płatki b/glutenowe
B/mlecz.: margaryna roślinna, mleko roślinne*

B/glut.: na mące b/glutenowej
B/mlecz.: Placuszki wytrawne 
bezmleczne 1,3

B/glut.: 
B/mlecz.: 

B/glut.: 
B/mlecz.: 
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Energia: 1122 kcal
Białko: 34.89 g
Tłuszcz: 33.84 g
Węglowodany 
ogółem: 166.39 g

Chleb żytni, baltonowski, graham 1, masło 7, sałatka z pomidorów z
jogurtem naturalnym, wędlina drobiowa, 

Herbata z melisy bez cukru 

Mix warzyw z dipem słonecznikowym,
wafle ryżowe

Krem z brokułów i kaszy gryczanej z
dodatkiem pestek słonecznika na wywarze

warzywnym 1,9

Racuchy z dodatkiem mąki owsianej z jabłkiem I cukrem
pudrem 1,3,7, woda niegazowana

B/glut.: chleb bezglutenowy 
B/mlecz.: margaryna roślinna, 

B/glut.: 
B/mlecz.: 

B/glut.: 
B/mlecz.: 

B/glut.: Racuchy b/glutenowe
B/mlecz.: mleko roślinne *

Liczbą oznaczono alergeny zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 (lista alergenów zamieszczona obok); Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do jadłospisu
*Wykorzystywane mleka roślinne: kokosowe 8 / owsiane 1 / sojowe 6 / jaglane; jogurty roślinne: sojowy 6/ kokosowy 8; śmietanka roślinna: sojowa 6 / ryżowa / kokosowa 8

Symfonia smaków catering – www.symfonia-smakow.pl
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