
<nazwa jednostki> <ulica>, <kod>, <miasto>

Jadłospisy tygodniowe  za okres od dnia 2020-05-20 do dnia 2020-05-31 KUCHNIA KRAKÓW ŚNIADECKICH

Śniadanie 2. śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja SUMA
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasztet pieczony wyrób
garmażery jny  z kurczaka z
dodatkiem surow ców
wieprzowych  50 g (GLU
PSZ, JAJ, SOJ, MLE,)
Ser żółty   30 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
126.6 /(porcja 572g )=  
744,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.2
/(porcja 572g )=    30,80 g
Tłuszcz (100g)= 6.6 /(porc ja
572g )=   38,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.4 /(porc ja
572g )=   19,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.9 /(porcja 572g )= 
 70,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.2 /(porc ja 572g )=  
18,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 572g )=   4,00 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 572g
)=   2,30 g
%  energii z białka (100g)= .9
/(porcja 572g )=   5,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.9 /(porc ja 572g )=  
11,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2.5 /(porcja 572g )=   14,40 %

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19775 /(porcja 1g )=   197,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 795
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 561 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 312 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 26 /(porcja 1g )=  
0,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
132 /(porcja 1g )=   1,30 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 446.6 /(porcja 1g )=  
4,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
209.6 /(porcja 1g )=   2,10 %

Jarzynowa z makaronem * 
250 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Naleśniki z twarogiem i
śmietaną  250 g (GLU PSZ,
JAJ, MLE,)
Jabłka prażone b/c  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
67.7 / (porcja 1100g )=  
752,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.1
/(porcja 1100g )=   23,70 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
1100g )=   26,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .8 /(porc ja
1100g )=   8,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 9.7 /(porc ja 1100g )= 
 107,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 4.3 /(porc ja 1100g )= 
 47,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.5 /(porcja 1100g )=   6,00 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 1100g
)=   0,90 g
%  energii z białka (100g)= .4
/(porcja 1100g )=   3,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.5 /(porc ja 1100g )= 
 16,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.9 /(porcja 1100g )=   9,90 %

kefir szt  1 szt (MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14100 /(porcja 2g )=   282,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 430
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 230 /(porc ja
2g )=   4,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 131 /(porc ja
2g )=   2,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2620 /(porcja 2g )=  
52,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2330 /(porcja 2g )=  
46,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
170 /(porcja 2g )=   3,40 g
Sól (100g)=  10 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
71.4 /(porcja 2g )=   1,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 406.7 /(porcja 2g )=  
8,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
85.9 /(porcja 2g )=   1,70 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Sałatka jarzynowa*   50 g
(JAJ, MLE, SEL, GOR,)
Szynka farmerska wp. z
dodatk iem wody, wędzona,
parzona  25 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
73.5 /(porc ja 597g )=   432,50
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.3
/(porcja 597g )=    13,30 g
Tłuszcz (100g)= 2.7 /(porc ja
597g )=   16,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.1 /(porc ja
597g )=   6,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.4 /(porcja 597g )= 
 61,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 597g )=  
13,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 597g )=   5,10 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 597g
)=   1,60 g
%  energii z białka (100g)= .4
/(porcja 597g )=   2,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.6 /(porc ja 597g )=  
9,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1 /(porcja 597g )=   6,00 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 409,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   84,40 g
Tłuszcz   91,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   40,20 g
Węglowodany ogółem   321,60
g
suma cukrów prostych   126,10
g
Błonnik pokarmowy   22,40 g
Sól   6,20 g
% energii z białka   13,90 %
% energii z węglowowodanów  
49,70 %
% energii z tłuszczu   34,10 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasztet pieczony wyrób
garmażery jny  z kurczaka z
dodatkiem surow ców
wieprzowych  50 g (GLU
PSZ, JAJ, SOJ, MLE,)
Ser żółty   30 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
126.6 /(porcja 572g )=  
744,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.2
/(porcja 572g )=    30,80 g
Tłuszcz (100g)= 6.6 /(porc ja
572g )=   38,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.4 /(porc ja
572g )=   19,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.9 /(porcja 572g )= 
 70,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.2 /(porc ja 572g )=  
18,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 572g )=   4,00 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 572g
)=   2,30 g
%  energii z białka (100g)= .9
/(porcja 572g )=   5,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.8 /(porc ja 572g )=  
10,70 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2.4 /(porcja 572g )=   14,10 %

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19775 /(porcja 1g )=   197,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 795
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 561 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 312 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 26 /(porcja 1g )=  
0,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
129 /(porcja 1g )=   1,30 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 436.4 /(porcja 1g )=  
4,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
204.8 /(porcja 1g )=   2,00 %

Jarzynowa z makaronem * 
300 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Naleśniki z twarogiem i
śmietaną  250 g (GLU PSZ,
JAJ, MLE,)
Jabłka prażone b/c  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
69.1 / (porcja 1100g )=  
767,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.2
/(porcja 1100g )=   24,30 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
1100g )=   26,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .8 /(porc ja
1100g )=   8,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 9.9 /(porc ja 1100g )= 
 110,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 4.3 /(porc ja 1100g )= 
 47,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 1100g )=   6,20 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 1100g
)=   1,00 g
%  energii z białka (100g)= .4
/(porcja 1100g )=   3,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.5 /(porc ja 1100g )= 
 16,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.9 /(porcja 1100g )=   9,80 %

kefir szt  1 szt (MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14100 /(porcja 2g )=   282,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 430
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 230 /(porc ja
2g )=   4,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 131 /(porc ja
2g )=   2,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2620 /(porcja 2g )=  
52,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2330 /(porcja 2g )=  
46,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
170 /(porcja 2g )=   3,40 g
Sól (100g)=  10 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
69.8 /(porcja 2g )=   1,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 397.4 /(porcja 2g )=  
7,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
84 /(porcja 2g )=   1,70 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Sałatka jarzynowa*   80 g
(JAJ, MLE, SEL, GOR,)
Szynka farmerska wp. z
dodatk iem wody, wędzona,
parzona  30 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
80.6 /(porc ja 597g )=   474,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.5
/(porcja 597g )=    14,70 g
Tłuszcz (100g)= 3.2 /(porc ja
597g )=   18,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.1 /(porc ja
597g )=   6,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.9 /(porcja 597g )= 
 64,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.5 /(porc ja 597g )=  
14,40 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 1
/(porc ja 597g )=   5,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 597g
)=   1,80 g
%  energii z białka (100g)= .4
/(porcja 597g )=   2,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.6 /(porc ja 597g )=  
9,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.2 /(porcja 597g )=   6,90 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 465,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   86,40 g
Tłuszcz   94,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   40,50 g
Węglowodany ogółem   327,60
g
suma cukrów prostych   127,60
g
Błonnik pokarmowy   23,40 g
Sól   6,50 g
% energii z białka   14,00 %
% energii z węglowowodanów  
49,40 %
% energii z tłuszczu   34,50 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasztet pieczony wyrób
garmażery jny  z kurczaka z
dodatkiem surow ców
wieprzowych  50 g (GLU
PSZ, JAJ, SOJ, MLE,)
Ser żółty   30 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
126.6 /(porcja 572g )=  
744,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.2
/(porcja 572g )=    30,80 g
Tłuszcz (100g)= 6.6 /(porc ja
572g )=   38,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.4 /(porc ja
572g )=   19,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.9 /(porcja 572g )= 
 70,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.2 /(porc ja 572g )=  
18,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 572g )=   4,00 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 572g
)=   2,30 g
%  energii z białka (100g)= .8
/(porcja 572g )=   4,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.8 /(porc ja 572g )=  
10,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2.4 /(porcja 572g )=   13,90 %

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19775 /(porcja 1g )=   197,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 795
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 561 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 312 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 26 /(porcja 1g )=  
0,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
127.4 /(porcja 1g )=   1,30 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 431.2 /(porcja 1g )=  
4,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
202.3 /(porcja 1g )=   2,00 %

Jarzynowa z makaronem * 
400 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Naleśniki z twarogiem i
śmietaną  250 g (GLU PSZ,
JAJ, MLE,)
Jabłka prażone b/c  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
71.7 / (porcja 1100g )=  
796,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.3
/(porcja 1100g )=   25,30 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
1100g )=   27,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .8 /(porc ja
1100g )=   8,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  10.4 /(porcja 1100g
)=   115,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 4.3 /(porc ja 1100g )= 
 48,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 1100g )=   6,70 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 1100g
)=   1,30 g
%  energii z białka (100g)= .4
/(porcja 1100g )=   4,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.6 /(porc ja 1100g )= 
 17,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.9 /(porcja 1100g )=   9,80 %

kefir szt  1 szt (MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14100 /(porcja 2g )=   282,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 430
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 230 /(porc ja
2g )=   4,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 131 /(porc ja
2g )=   2,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2620 /(porcja 2g )=  
52,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2330 /(porcja 2g )=  
46,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
170 /(porcja 2g )=   3,40 g
Sól (100g)=  10 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
68.9 /(porcja 2g )=   1,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 392.7 /(porcja 2g )=  
7,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
83 /(porcja 2g )=   1,70 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Sałatka jarzynowa*   80 g
(JAJ, MLE, SEL, GOR,)
Szynka farmerska wp. z
dodatk iem wody, wędzona,
parzona  30 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
80.6 /(porc ja 597g )=   474,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.5
/(porcja 597g )=    14,70 g
Tłuszcz (100g)= 3.2 /(porc ja
597g )=   18,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.1 /(porc ja
597g )=   6,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.9 /(porcja 597g )= 
 64,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.5 /(porc ja 597g )=  
14,40 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 1
/(porc ja 597g )=   5,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 597g
)=   1,80 g
%  energii z białka (100g)= .4
/(porcja 597g )=   2,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.6 /(porc ja 597g )=  
9,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.2 /(porcja 597g )=   6,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 495,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   87,40 g
Tłuszcz   94,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   40,70 g
Węglowodany ogółem   333,20
g
suma cukrów prostych   128,20
g
Błonnik pokarmowy   23,90 g
Sól   6,80 g
% energii z białka   14,10 %
% energii z węglowowodanów  
49,70 %
% energii z tłuszczu   34,20 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasztet pieczony wyrób
garmażery jny  z kurczaka z
dodatkiem surow ców
wieprzowych  50 g (GLU
PSZ, JAJ, SOJ, MLE,)
Ser żółty   30 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
126.6 /(porcja 572g )=  
744,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.2
/(porcja 572g )=    30,80 g
Tłuszcz (100g)= 6.6 /(porc ja
572g )=   38,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.4 /(porc ja
572g )=   19,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.9 /(porcja 572g )= 
 70,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.2 /(porc ja 572g )=  
18,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 572g )=   4,00 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 572g
)=   2,30 g
%  energii z białka (100g)= .8
/(porcja 572g )=   4,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.7 /(porc ja 572g )=  
10,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2.3 /(porcja 572g )=   13,50 %

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Kiwi  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
12527.5 /(porcja 2g )=  
250,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 437
/(porcja 2g )=   8,70 g
Tłuszcz (100g)= 302.5
/(porcja 2g )=   6,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 161.5
/(porcja 2g )=   3,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2152 /(porcja 2g )=  
43,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 413.5 /(porcja 2g )=  
8,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
288 /(porcja 2g )=   5,80 g
Sól (100g)= 60.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
67.7 /(porcja 2g )=   1,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 288.6 /(porcja 2g )=  
5,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
105.4 /(porcja 2g )=   2,10 %

Jarzynowa z makaronem * 
400 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Naleśniki z twarogiem i
śmietaną  250 g (GLU PSZ,
JAJ, MLE,)
Jabłka prażone b/c  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
71.7 / (porcja 1100g )=  
796,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.3
/(porcja 1100g )=   25,30 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
1100g )=   27,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .8 /(porc ja
1100g )=   8,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  10.4 /(porcja 1100g
)=   115,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 4.3 /(porc ja 1100g )= 
 48,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 1100g )=   6,70 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 1100g
)=   1,30 g
%  energii z białka (100g)= .4
/(porcja 1100g )=   3,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.5 /(porc ja 1100g )= 
 16,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.9 /(porcja 1100g )=   9,50 %

kefir szt  1 szt (MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14100 /(porcja 2g )=   282,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 430
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 230 /(porc ja
2g )=   4,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 131 /(porc ja
2g )=   2,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2620 /(porcja 2g )=  
52,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2330 /(porcja 2g )=  
46,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
170 /(porcja 2g )=   3,40 g
Sól (100g)=  10 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
66.6 /(porcja 2g )=   1,30 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 379.3 /(porcja 2g )=  
7,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
80.1 /(porcja 2g )=   1,60 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Sałatka jarzynowa*   100 g
(JAJ, MLE, SEL, GOR,)
Szynka farmerska wp. z
dodatk iem wody, wędzona,
parzona  40 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
86.7 /(porc ja 597g )=   509,70
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.9
/(porcja 597g )=    16,80 g
Tłuszcz (100g)= 3.6 /(porc ja
597g )=   21,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.1 /(porc ja
597g )=   6,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.3 /(porcja 597g )= 
 66,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.6 /(porc ja 597g )=  
15,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.1 /(porcja 597g )=   6,40 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 597g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)= .4
/(porcja 597g )=   2,60 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.6 /(porc ja 597g )=  
9,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.3 /(porcja 597g )=   7,30 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 583,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   90,20 g
Tłuszcz   97,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   40,90 g
Węglowodany ogółem   347,60
g
suma cukrów prostych   137,00
g
Błonnik pokarmowy   26,30 g
Sól   7,10 g
% energii z białka   14,00 %
% energii z węglowowodanów  
49,80 %
% energii z tłuszczu   34,00 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Serek homo waniliowy  30 g
(MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
92.2 /(porc ja 557g )=   512,20
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.2
/(porcja 557g )=    23,30 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
557g )=   16,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.5 /(porc ja
557g )=   8,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.4 /(porcja 557g )= 
 69,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 557g )=  
19,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 557g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 557g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)= .9
/(porcja 557g )=   4,70 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 2.4 /(porc ja 557g )=  
13,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.3 /(porcja 557g )=   7,50 %

Kanapka z szynką i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  szynka 25g, pomidor 15g)
 1 szt (GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19980 /(porcja 1g )=   199,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 802
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 563 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 313 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3128 /(porcja 1g )=  
31,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 63 /(porcja 1g )=  
0,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
402 /(porcja 1g )=   4,00 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
163 /(porcja 1g )=   1,60 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 554 /(porcja 1g )=  
5,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
257.4 /(porcja 1g )=   2,60 %

Krupnik  jęczmienny *  250 ml
(GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   150 g
Kotlet pożarski-drobiowy z
udźca  100 g (GLU PSZ,
JAJ,)
Surówka z marchwi i chrzanu 
100 g (MLE, S02,)
Brokuł gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
61.5 / (porcja 1150g )=  
683,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.5
/(porcja 1150g )=   27,50 g
Tłuszcz (100g)= 2.2 /(porc ja
1150g )=   24,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .3 /(porc ja
1150g )=   3,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 8.5 /(porc ja 1150g )= 
 94,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2 /(porcja 1150g )=  
21,70 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 1
/(porcja 1150g )=   11,40 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1150g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)= .5
/(porcja 1150g )=   5,60 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.5 /(porc ja 1150g )= 
 16,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1 /(porcja 1150g )=   11,20 %

Kisiel cy trynowy z/c  150 ml
Herbatniki  14 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
98.1 /(porc ja 180g )=   175,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  .7 /(porc ja
180g )=   1,20 g
Tłuszcz (100g)= .9 /(porcja
180g )=   1,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
180g )=   0,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 22 /(porc ja 180g )=  
39,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 15.4 /(porcja 180g )= 
 27,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.1 /(porcja 180g )=   0,20 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 180g
)=   0,10 g
%  energii z białka (100g)= .1
/(porcja 180g )=   0,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4.5 /(porc ja 180g )=  
7,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.4 /(porcja 180g )=   0,70 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ogonówka wędzona
wieprzowa parzona  50 g
(GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
79.5 /(porc ja 497g )=   397,50
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.2
/(porcja 497g )=    16,00 g
Tłuszcz (100g)= 2.6 /(porc ja
497g )=   13,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.4 /(porc ja
497g )=   6,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.2 /(porcja 497g )= 
 56,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 497g )=  
11,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 497g )=   3,80 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 497g
)=   2,60 g
%  energii z białka (100g)= .7
/(porcja 497g )=   3,30 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 2.1 /(porc ja 497g )=  
10,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.2 /(porcja 497g )=   6,00 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  1 968,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   76,00 g
Tłuszcz   60,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   22,40 g
Węglowodany ogółem   289,90
g
suma cukrów prostych   80,00 g
Błonnik pokarmowy   22,90 g
Sól   8,30 g
% energii z białka   15,40 %
% energii z węglowowodanów  
54,10 %
% energii z tłuszczu   28,00 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Serek homo waniliowy  30 g
(MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
92.2 /(porc ja 557g )=   512,20
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.2
/(porcja 557g )=    23,30 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
557g )=   16,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.5 /(porc ja
557g )=   8,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.4 /(porcja 557g )= 
 69,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 557g )=  
19,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 557g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 557g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)= .8
/(porcja 557g )=   4,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 2.3 /(porc ja 557g )=  
12,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.3 /(porcja 557g )=   7,00 %

Kanapka z szynką i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  szynka 25g, pomidor 15g)
 1 szt (GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19980 /(porcja 1g )=   199,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 802
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 563 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 313 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3128 /(porcja 1g )=  
31,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 63 /(porcja 1g )=  
0,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
402 /(porcja 1g )=   4,00 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
153.1 /(porcja 1g )=   1,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 520.2 /(porcja 1g )=  
5,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
241.8 /(porcja 1g )=   2,40 %

Krupnik  jęczmienny *  300 ml
(GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   200 g
Kotlet pożarski-drobiowy z
udźca  120 g (GLU PSZ,
JAJ,)
Surówka z marchwi i chrzanu 
100 g (MLE, S02,)
Brokuł gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
73 /(porcja 1150g )=   811,40
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.9
/(porcja 1150g )=   32,60 g
Tłuszcz (100g)= 2.6 /(porc ja
1150g )=   29,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1150g )=   4,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10 /(porcja 1150g )=   
111,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2 /(porcja 1150g )=  
22,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.2 /(porc ja 1150g )=   12,80
g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1150g
)=   2,60 g
%  energii z białka (100g)= .6
/(porcja 1150g )=   6,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.7 /(porc ja 1150g )= 
 18,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.1 /(porc ja 1150g )=   12,40
%

Kisiel cy trynowy z/c  150 ml
Herbatniki  14 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
98.1 /(porc ja 180g )=   175,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  .7 /(porc ja
180g )=   1,20 g
Tłuszcz (100g)= .9 /(porcja
180g )=   1,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
180g )=   0,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 22 /(porc ja 180g )=  
39,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 15.4 /(porcja 180g )= 
 27,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.1 /(porcja 180g )=   0,20 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 180g
)=   0,10 g
%  energii z białka (100g)= .1
/(porcja 180g )=   0,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4.2 /(porc ja 180g )=  
7,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.4 /(porcja 180g )=   0,70 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ogonówka wędzona
wieprzowa parzona  50 g
(GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
79.5 /(porc ja 497g )=   397,50
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.2
/(porcja 497g )=    16,00 g
Tłuszcz (100g)= 2.6 /(porc ja
497g )=   13,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.4 /(porc ja
497g )=   6,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.2 /(porcja 497g )= 
 56,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 497g )=  
11,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 497g )=   3,80 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 497g
)=   2,60 g
%  energii z białka (100g)= .6
/(porcja 497g )=   3,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 2 /(porcja 497g )=  
10,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.1 /(porcja 497g )=   5,60 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 096,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   81,10 g
Tłuszcz   65,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   23,10 g
Węglowodany ogółem   307,40
g
suma cukrów prostych   80,50 g
Błonnik pokarmowy   24,30 g
Sól   8,70 g
% energii z białka   15,50 %
% energii z węglowowodanów  
54,00 %
% energii z tłuszczu   28,10 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Serek homo waniliowy  30 g
(MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
92.2 /(porc ja 557g )=   512,20
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.2
/(porcja 557g )=    23,30 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
557g )=   16,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.5 /(porc ja
557g )=   8,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.4 /(porcja 557g )= 
 69,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 557g )=  
19,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 557g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 557g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)= .7
/(porcja 557g )=   4,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 2.1 /(porc ja 557g )=  
11,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.2 /(porcja 557g )=   6,40 %

Kanapka z szynką i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  szynka 25g, pomidor 15g)
 1 szt (GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Jabłko 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
13740 /(porcja 2g )=   274,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 431
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 311.5
/(porcja 2g )=   6,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 159.5
/(porcja 2g )=   3,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2471.5 /(porcja 2g )= 
 49,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 759 /(porcja 2g )=  
15,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
351 /(porcja 2g )=   7,00 g
Sól (100g)= 60.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
75.5 /(porcja 2g )=   1,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 371.3 /(porcja 2g )=  
7,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
122.7 /(porcja 2g )=   2,50 %

Krupnik  jęczmienny *  400 ml
(GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   200 g
Kotlet pożarski-drobiowy z
udźca  120 g (GLU PSZ,
JAJ,)
Surówka z marchwi i chrzanu 
100 g (MLE, S02,)
Brokuł gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
75.1 / (porcja 1150g )=  
834,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  3 /(porc ja
1150g )=   33,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.7 /(porc ja
1150g )=   29,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1150g )=   4,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  10.4 /(porcja 1150g
)=   116,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 1150g )= 
 22,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.2 /(porc ja 1150g )=   13,30
g
Sól (100g)= .3 /(porcja 1150g
)=   2,80 g
%  energii z białka (100g)= .5
/(porcja 1150g )=   5,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.6 /(porc ja 1150g )= 
 18,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1 /(porcja 1150g )=   11,60 %

Kisiel cy trynowy z/c  150 ml
Herbatniki  14 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
98.1 /(porc ja 180g )=   175,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  .7 /(porc ja
180g )=   1,20 g
Tłuszcz (100g)= .9 /(porcja
180g )=   1,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
180g )=   0,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 22 /(porc ja 180g )=  
39,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 15.4 /(porcja 180g )= 
 27,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.1 /(porcja 180g )=   0,20 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 180g
)=   0,10 g
%  energii z białka (100g)= .1
/(porcja 180g )=   0,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 3.8 /(porc ja 180g )=  
6,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.3 /(porcja 180g )=   0,60 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ogonówka wędzona
wieprzowa parzona  50 g
(GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Ser topiony  30 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
87.8 /(porc ja 547g )=   487,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.6
/(porcja 547g )=    20,00 g
Tłuszcz (100g)= 3.8 /(porc ja
547g )=   21,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.1 /(porc ja
547g )=   11,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.2 /(porcja 547g )= 
 56,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 547g )=  
11,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 547g )=   3,80 g
Sól (100g)= .6 /(porcja 547g
)=   3,20 g
%  energii z białka (100g)= .6
/(porcja 547g )=   3,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.7 /(porc ja 547g )=  
9,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.5 /(porcja 547g )=   8,30 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 284,50 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   86,30 g
Tłuszcz   74,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   28,30 g
Węglowodany ogółem   330,30
g
suma cukrów prostych   95,90 g
Błonnik pokarmowy   27,80 g
Sól   9,50 g
% energii z białka   15,10 %
% energii z węglowowodanów  
52,90 %
% energii z tłuszczu   29,40 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Serek homo waniliowy  40 g
(MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
94.1 /(porc ja 557g )=   522,70
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.5
/(porcja 557g )=    24,70 g
Tłuszcz (100g)= 3 /(porc ja
557g )=   16,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.5 /(porc ja
557g )=   8,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.6 /(porcja 557g )= 
 69,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.5 /(porc ja 557g )=  
19,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 557g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 557g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)= .8
/(porcja 557g )=   4,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 2 /(porcja 557g )=  
11,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.1 /(porcja 557g )=   6,30 %

Kanapka z szynką i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  szynka 25g, pomidor 15g)
 1 szt (GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Jabłko 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
13740 /(porcja 2g )=   274,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 431
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 311.5
/(porcja 2g )=   6,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 159.5
/(porcja 2g )=   3,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2471.5 /(porcja 2g )= 
 49,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 759 /(porcja 2g )=  
15,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
351 /(porcja 2g )=   7,00 g
Sól (100g)= 60.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
72.7 /(porcja 2g )=   1,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 357.5 /(porcja 2g )=  
7,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
118.2 /(porcja 2g )=   2,40 %

Krupnik  jęczmienny *  400 ml
(GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   220 g
Kotlet pożarski-drobiowy z
udźca  120 g (GLU PSZ,
JAJ,)
Surówka z marchwi i chrzanu 
100 g (MLE, S02,)
Brokuł gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
76.7 / (porcja 1150g )=  
852,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  3 /(porc ja
1150g )=   33,60 g
Tłuszcz (100g)= 2.7 /(porc ja
1150g )=   29,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1150g )=   4,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  10.8 /(porcja 1150g
)=   120,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 1150g )= 
 22,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.2 /(porc ja 1150g )=   13,60
g
Sól (100g)= .3 /(porcja 1150g
)=   2,90 g
%  energii z białka (100g)= .5
/(porcja 1150g )=   5,70 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.6 /(porc ja 1150g )= 
 17,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1 /(porcja 1150g )=   11,20 %

Kisiel cy trynowy z/c  150 ml
Herbatniki  14 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
98.1 /(porc ja 180g )=   175,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  .7 /(porc ja
180g )=   1,20 g
Tłuszcz (100g)= .9 /(porcja
180g )=   1,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
180g )=   0,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 22 /(porc ja 180g )=  
39,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 15.4 /(porcja 180g )= 
 27,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.1 /(porcja 180g )=   0,20 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 180g
)=   0,10 g
%  energii z białka (100g)= .1
/(porcja 180g )=   0,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 3.7 /(porc ja 180g )=  
6,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.3 /(porcja 180g )=   0,60 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ogonówka wędzona
wieprzowa parzona  50 g
(GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Ser topiony  50 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
98.6 /(porc ja 547g )=   548,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.1
/(porcja 547g )=    22,60 g
Tłuszcz (100g)= 4.8 /(porc ja
547g )=   26,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.7 /(porc ja
547g )=   15,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.2 /(porcja 547g )= 
 56,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 547g )=  
11,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 547g )=   3,80 g
Sól (100g)= .7 /(porcja 547g
)=   3,70 g
%  energii z białka (100g)= .7
/(porcja 547g )=   3,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 1.6 /(porc ja 547g )=  
8,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.8 /(porcja 547g )=   10,10 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 372,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   90,70 g
Tłuszcz   80,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   31,50 g
Węglowodany ogółem   335,30
g
suma cukrów prostych   96,50 g
Błonnik pokarmowy   28,10 g
Sól   10,10 g
% energii z białka   15,40 %
% energii z węglowowodanów  
51,80 %
% energii z tłuszczu   30,60 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Miód (25g)  1 szt
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
141.4 /(porcja 503g )=  
707,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.5
/(porcja 503g )=    27,70 g
Tłuszcz (100g)= 5.7 /(porc ja
503g )=   28,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.5 /(porc ja
503g )=   17,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 17.3 /(porcja 503g )= 
 86,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 503g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 503g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 503g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)=
14.4 /(porcja 503g )=   72,20
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 43 /(porc ja 503g )=  
215,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.1 /(porcja 503g )=   75,40
%

Kanapka z twarożkiem i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  twarożek 25g, pomidor
15g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
21255 /(porcja 1g )=   212,60
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  1010
/(porc ja 1g )=   10,10 g
Tłuszcz (100g)= 631 /(porc ja
1g )=   6,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 365 /(porc ja
1g )=   3,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 143 /(porcja 1g )=  
1,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
402 /(porcja 1g )=   4,00 g
Sól (100g)=  66 /(porcja 1g )=  
0,70 g
%  energii z białka (100g)=
2586 /(porcja 1g )=   25,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5619 /(porcja 1g )=  
56,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1802 /(porcja 1g )=   18,00 %

Kalafiorowa z makaronem * 
250 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Ziemniaki   150 g
Dorsz panierowany  100 g
(GLU PSZ, JAJ, RYB,)
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
63 /(porcja 1170g )=   699,50
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.8
/(porcja 1170g )=   31,00 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
1170g )=   25,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .3 /(porc ja
1170g )=   3,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 8.3 /(porc ja 1170g )= 
 91,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 1170g )= 
 24,00 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 1
/(porcja 1170g )=   10,80 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1170g
)=   2,30 g
%  energii z białka (100g)=
14.6 / (porcja 1170g )=  
162,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  29.2 /(porcja 1170g
)=   323,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5.6 /(porc ja 1170g )=   62,10
%

Sok owocowy (jabłkowy)  200
ml
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
111.4 /(porcja 180g )=  
199,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.5
/(porc ja 180g )=   2,60 g
Tłuszcz (100g)= 1.3 /(porc ja
180g )=   2,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 0 /(porc ja
180g )= 0 
Węglowodany  ogółem
(100g)= 23.5 /(porcja 180g )= 
 41,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 10.3 /(porcja 180g )= 
 18,40 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)=  0 /(porcja 180g )=
0 
%  energii z białka (100g)=  1.1
/(porcja 180g )=   2,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  108.5 /(porcja 180g
)=   193,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2.4 /(porcja 180g )=   4,20 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Jajko gotowane  1 szt (JAJ,)
Rzodkiew ka  50 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
95.5 /(porc ja 443g )=   415,20
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.4
/(porcja 443g )=    14,60 g
Tłuszcz (100g)= 3.6 /(porc ja
443g )=   15,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.7 /(porc ja
443g )=   7,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 13 /(porc ja 443g )=  
56,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.5 /(porc ja 443g )=  
10,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.2 /(porcja 443g )=   5,10 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 443g
)=   1,10 g
%  energii z białka (100g)=
11.9 /(porcja 443g )=   51,60
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 25 /(porc ja 443g )=  
108,70 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.1 /(porcja 443g )=   57,10
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 233,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   86,00 g
Tłuszcz   78,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   31,90 g
Węglowodany ogółem   307,70
g
suma cukrów prostych   73,10 g
Błonnik pokarmowy   23,40 g
Sól   6,20 g
% energii z białka   313,90 %
% energii z węglowowodanów  
897,60 %
% energii z tłuszczu   216,80 %

Wy druk  z  MAPI  J ADŁ OSPIS 2 strona 9 z 48

Wydrukował: DGiermakowska, Data i godzina wydruku: 2020-05-19 11:45:53F ormul arz :J adl os pi s _T y godniow y _pos i l k i _w _k ol umnac h. f r3



<nazwa jednostki> <ulica>, <kod>, <miasto>

Jadłospisy tygodniowe  za okres od dnia 2020-05-20 do dnia 2020-05-31 KUCHNIA KRAKÓW ŚNIADECKICH

Śniadanie 2. śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja SUMA

2
02

0
-0

5-
2

2 
p

ią
te

k

Ż
E

R
- 

II
 t

ry
m

e
st

r "
D

ie
ta

 m
a

m
y"

Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Miód (25g)  1 szt
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
141.4 /(porcja 503g )=  
707,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.5
/(porcja 503g )=    27,70 g
Tłuszcz (100g)= 5.7 /(porc ja
503g )=   28,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.5 /(porc ja
503g )=   17,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 17.3 /(porcja 503g )= 
 86,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 503g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 503g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 503g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)=
14.4 /(porcja 503g )=   72,20
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 43 /(porc ja 503g )=  
215,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.1 /(porcja 503g )=   75,40
%

Kanapka z twarożkiem i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  twarożek 25g, pomidor
15g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
21255 /(porcja 1g )=   212,60
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  1010
/(porc ja 1g )=   10,10 g
Tłuszcz (100g)= 631 /(porc ja
1g )=   6,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 365 /(porc ja
1g )=   3,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 143 /(porcja 1g )=  
1,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
402 /(porcja 1g )=   4,00 g
Sól (100g)=  66 /(porcja 1g )=  
0,70 g
%  energii z białka (100g)=
2586 /(porcja 1g )=   25,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5619 /(porcja 1g )=  
56,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1802 /(porcja 1g )=   18,00 %

Kalafiorowa z makaronem * 
300 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Ziemniaki   200 g
Dorsz panierowany  120 g
(GLU PSZ, JAJ, RYB,)
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
74 /(porcja 1170g )=   821,70
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.3
/(porcja 1170g )=   37,00 g
Tłuszcz (100g)= 2.7 /(porc ja
1170g )=   29,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .3 /(porc ja
1170g )=   3,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 9.7 /(porc ja 1170g )= 
 108,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 1170g )= 
 24,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.1 /(porc ja 1170g )=   12,00
g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1170g
)=   2,70 g
%  energii z białka (100g)=
17.1 / (porcja 1170g )=  
190,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  33.9 /(porcja 1170g
)=   376,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
6.4 /(porc ja 1170g )=   70,60
%

Sok owocowy (jabłkowy)  200
ml
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
111.4 /(porcja 180g )=  
199,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.5
/(porc ja 180g )=   2,60 g
Tłuszcz (100g)= 1.3 /(porc ja
180g )=   2,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 0 /(porc ja
180g )= 0 
Węglowodany  ogółem
(100g)= 23.5 /(porcja 180g )= 
 41,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 10.3 /(porcja 180g )= 
 18,40 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)=  0 /(porcja 180g )=
0 
%  energii z białka (100g)=  1.1
/(porcja 180g )=   2,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  108.5 /(porcja 180g
)=   193,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2.4 /(porcja 180g )=   4,20 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Jajko gotowane  1 szt (JAJ,)
Rzodkiew ka  50 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
95.5 /(porc ja 443g )=   415,20
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.4
/(porcja 443g )=    14,60 g
Tłuszcz (100g)= 3.6 /(porc ja
443g )=   15,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.7 /(porc ja
443g )=   7,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 13 /(porc ja 443g )=  
56,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.5 /(porc ja 443g )=  
10,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.2 /(porcja 443g )=   5,10 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 443g
)=   1,10 g
%  energii z białka (100g)=
11.9 /(porcja 443g )=   51,60
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 25 /(porc ja 443g )=  
108,70 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.1 /(porcja 443g )=   57,10
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 355,50 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   92,00 g
Tłuszcz   82,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   32,30 g
Węglowodany ogółem   324,00
g
suma cukrów prostych   73,60 g
Błonnik pokarmowy   24,60 g
Sól   6,60 g
% energii z białka   341,80 %
% energii z węglowowodanów  
950,50 %
% energii z tłuszczu   225,30 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Miód (25g)  1 szt
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
141.4 /(porcja 503g )=  
707,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.5
/(porcja 503g )=    27,70 g
Tłuszcz (100g)= 5.7 /(porc ja
503g )=   28,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.5 /(porc ja
503g )=   17,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 17.3 /(porcja 503g )= 
 86,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 503g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 503g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 503g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)=
14.4 /(porcja 503g )=   72,20
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 43 /(porc ja 503g )=  
215,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.1 /(porcja 503g )=   75,40
%

Kanapka z twarożkiem i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  twarożek 25g, pomidor
15g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Jabłko 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14377.5 /(porcja 2g )=  
287,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 535
/(porc ja 2g )=   10,70 g
Tłuszcz (100g)= 345.5
/(porcja 2g )=   6,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 185.5
/(porcja 2g )=   3,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2448 /(porcja 2g )=  
49,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 799 /(porcja 2g )=  
16,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
351 /(porcja 2g )=   7,00 g
Sól (100g)= 33.5 /(porcja 2g
)=   0,70 g
%  energii z białka (100g)=
1540.5 /(porcja 2g )=   30,80
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 8959.5 /(porcja 2g )= 
 179,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1433.5 /(porcja 2g )=   28,70
%

Kalafiorowa z makaronem * 
400 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Ziemniaki   200 g
Dorsz panierowany  120 g
(GLU PSZ, JAJ, RYB,)
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
76.6 / (porcja 1170g )=  
851,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.4
/(porcja 1170g )=   38,10 g
Tłuszcz (100g)= 2.7 /(porc ja
1170g )=   30,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .3 /(porc ja
1170g )=   3,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  10.2 /(porcja 1170g
)=   113,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 1170g )= 
 25,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.1 /(porc ja 1170g )=   12,50
g
Sól (100g)= .3 /(porcja 1170g
)=   2,90 g
%  energii z białka (100g)=
17.6 / (porcja 1170g )=  
195,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 35 /(porcja 1170g )=   
389,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
6.7 /(porc ja 1170g )=   74,20
%

Sok owocowy (jabłkowy)  200
ml
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
111.4 /(porcja 180g )=  
199,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.5
/(porc ja 180g )=   2,60 g
Tłuszcz (100g)= 1.3 /(porc ja
180g )=   2,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 0 /(porc ja
180g )= 0 
Węglowodany  ogółem
(100g)= 23.5 /(porcja 180g )= 
 41,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 10.3 /(porcja 180g )= 
 18,40 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)=  0 /(porcja 180g )=
0 
%  energii z białka (100g)=  1.1
/(porcja 180g )=   2,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  108.5 /(porcja 180g
)=   193,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2.4 /(porcja 180g )=   4,20 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Jajko gotowane  1 szt (JAJ,)
Szynka konserwowa
wieprzowa, parzona z
połączonych kawałków mięsa
 30 g (SOJ,)
Rzodkiew ka  50 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
92.7 /(porc ja 483g )=   441,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.7
/(porcja 483g )=    17,70 g
Tłuszcz (100g)= 3.4 /(porc ja
483g )=   16,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
483g )=   7,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.3 /(porcja 483g )= 
 58,60 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 483g )=  
10,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.1 /(porcja 483g )=   5,10 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 483g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=
10.8 /(porcja 483g )=   51,60
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 22.8 /(porcja 483g )= 
 108,70 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12 /(porcja 483g )=   57,10 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 486,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   96,80 g
Tłuszcz   84,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   32,50 g
Węglowodany ogółem   349,70
g
suma cukrów prostych   88,80 g
Błonnik pokarmowy   28,10 g
Sól   7,60 g
% energii z białka   351,70 %
% energii z węglowowodanów 
1 085,70 %
% energii z tłuszczu   239,60 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Miód (25g)  1 szt
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
141.4 /(porcja 503g )=  
707,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.5
/(porcja 503g )=    27,70 g
Tłuszcz (100g)= 5.7 /(porc ja
503g )=   28,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.5 /(porc ja
503g )=   17,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 17.3 /(porcja 503g )= 
 86,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 503g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 503g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 503g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)=
14.4 /(porcja 503g )=   72,20
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 43 /(porc ja 503g )=  
215,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.1 /(porcja 503g )=   75,40
%

Kanapka z twarożkiem i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  twarożek 25g, pomidor
15g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Jabłko 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14377.5 /(porcja 2g )=  
287,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 535
/(porc ja 2g )=   10,70 g
Tłuszcz (100g)= 345.5
/(porcja 2g )=   6,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 185.5
/(porcja 2g )=   3,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2448 /(porcja 2g )=  
49,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 799 /(porcja 2g )=  
16,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
351 /(porcja 2g )=   7,00 g
Sól (100g)= 33.5 /(porcja 2g
)=   0,70 g
%  energii z białka (100g)=
1540.5 /(porcja 2g )=   30,80
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 8959.5 /(porcja 2g )= 
 179,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1433.5 /(porcja 2g )=   28,70
%

Kalafiorowa z makaronem * 
400 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Ziemniaki   220 g
Dorsz panierowany  120 g
(GLU PSZ, JAJ, RYB,)
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
78.2 / (porcja 1170g )=  
868,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.5
/(porcja 1170g )=   38,50 g
Tłuszcz (100g)= 2.7 /(porc ja
1170g )=   30,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .3 /(porc ja
1170g )=   3,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  10.6 /(porcja 1170g
)=   117,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 1170g )= 
 25,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.2 /(porc ja 1170g )=   12,80
g
Sól (100g)= .3 /(porcja 1170g
)=   3,00 g
%  energii z białka (100g)=
17.7 / (porcja 1170g )=  
196,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  36.6 /(porcja 1170g
)=   406,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
6.7 /(porc ja 1170g )=   74,40
%

Sok owocowy (jabłkowy)  200
ml
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
111.4 /(porcja 180g )=  
199,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.5
/(porc ja 180g )=   2,60 g
Tłuszcz (100g)= 1.3 /(porc ja
180g )=   2,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 0 /(porc ja
180g )= 0 
Węglowodany  ogółem
(100g)= 23.5 /(porcja 180g )= 
 41,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 10.3 /(porcja 180g )= 
 18,40 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)=  0 /(porcja 180g )=
0 
%  energii z białka (100g)=  1.1
/(porcja 180g )=   2,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  108.5 /(porcja 180g
)=   193,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2.4 /(porcja 180g )=   4,20 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Jajko gotowane  1 szt (JAJ,)
Szynka konserwowa
wieprzowa, parzona z
połączonych kawałków mięsa
 40 g (SOJ,)
Rzodkiew ka  50 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
94.5 /(porc ja 483g )=   450,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.9
/(porcja 483g )=    18,80 g
Tłuszcz (100g)= 3.5 /(porc ja
483g )=   16,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
483g )=   7,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.5 /(porcja 483g )= 
 59,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 483g )=  
10,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.1 /(porcja 483g )=   5,10 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 483g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)=
10.8 /(porcja 483g )=   51,60
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 22.8 /(porcja 483g )= 
 108,70 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12 /(porcja 483g )=   57,10 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 512,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   98,30 g
Tłuszcz   84,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   32,50 g
Węglowodany ogółem   354,50
g
suma cukrów prostych   88,90 g
Błonnik pokarmowy   28,40 g
Sól   7,90 g
% energii z białka   353,50 %
% energii z węglowowodanów 
1 103,10 %
% energii z tłuszczu   239,80 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z twarogu z natką
pietruszki   50 g (MLE,)
Ser topiony  25 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
103.5 /(porcja 552g )=  
574,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.6
/(porcja 552g )=    25,70 g
Tłuszcz (100g)= 4.1 /(porc ja
552g )=   22,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.4 /(porc ja
552g )=   13,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.3 /(porcja 552g )= 
 68,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 552g )=  
20,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 552g )=   3,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 552g
)=   1,60 g
%  energii z białka (100g)=
18.2 /(porc ja 552g )=   100,90
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32 /(porc ja 552g )=  
177,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
20.1 /(porc ja 552g )=   111,90
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19775 /(porcja 1g )=   197,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 795
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 561 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 312 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 26 /(porcja 1g )=  
0,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1047 /(porcja 1g )=   10,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4618 /(porcja 1g )=  
46,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
935 /(porcja 1g )=   9,40 %

Szpinakowa z ryżem *  250
ml (GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   150 g
Schab duszony  100 g
Sos własny  50 g (GLU PSZ,)
Sałatka z buraczków i jabłka 
100 g
Surówka z kapusty  białej  100
g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
51.9 / (porcja 1270g )=  
648,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.3
/(porcja 1270g )=   41,30 g
Tłuszcz (100g)= 1.6 /(porc ja
1270g )=   19,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .3 /(porc ja
1270g )=   3,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 6.5 /(porc ja 1270g )= 
 81,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 1270g )= 
 27,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 1270g )=   9,80 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1270g
)=   2,00 g
%  energii z białka (100g)=
13.4 / (porcja 1270g )=  
167,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  27.4 /(porcja 1270g
)=   342,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
6.1 /(porc ja 1270g )=   76,30
%

Budyń o smaku 
śmietankowym/p z/c  150 ml
(MLE,)
Jabłka prażone b/c  50 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
54 /(porcja 300g )=   163,60
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.8
/(porc ja 300g )=   5,60 g
Tłuszcz (100g)= .2 /(porcja
300g )=   0,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
300g )=   0,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 300g )= 
 35,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 8.5 /(porc ja 300g )=  
25,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.5 /(porcja 300g )=   1,40 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 300g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=  2.8
/(porcja 300g )=   8,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 28 /(porc ja 300g )=  
84,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.7 /(porcja 300g )=   5,20 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniowy ziołowy
80g  1 szt (MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
78.8 /(porc ja 443g )=   342,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.9
/(porc ja 443g )=   8,10 g
Tłuszcz (100g)= 2.5 /(porc ja
443g )=   10,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.4 /(porc ja
443g )=   6,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.7 /(porcja 443g )= 
 55,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.5 /(porc ja 443g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 443g )=   3,50 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 443g
)=   0,90 g
%  energii z białka (100g)=  7.5
/(porcja 443g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 30.4 /(porcja 443g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5.5 /(porcja 443g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  1 927,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   88,70 g
Tłuszcz   59,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   26,40 g
Węglowodany ogółem   271,10
g
suma cukrów prostych   84,80 g
Błonnik pokarmowy   22,50 g
Sól   5,90 g
% energii z białka   319,40 %
% energii z węglowowodanów  
783,40 %
% energii z tłuszczu   226,60 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z twarogu z natką
pietruszki   50 g (MLE,)
Ser topiony  25 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
103.5 /(porcja 552g )=  
574,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.6
/(porcja 552g )=    25,70 g
Tłuszcz (100g)= 4.1 /(porc ja
552g )=   22,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.4 /(porc ja
552g )=   13,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.3 /(porcja 552g )= 
 68,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 552g )=  
20,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 552g )=   3,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 552g
)=   1,60 g
%  energii z białka (100g)=
18.2 /(porc ja 552g )=   100,90
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32 /(porc ja 552g )=  
177,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
20.1 /(porc ja 552g )=   111,90
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19775 /(porcja 1g )=   197,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 795
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 561 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 312 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 26 /(porcja 1g )=  
0,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1047 /(porcja 1g )=   10,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4618 /(porcja 1g )=  
46,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
935 /(porcja 1g )=   9,40 %

Szpinakowa z ryżem *  300
ml (GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   200 g
Schab duszony  120 g
Sos własny  80 g (GLU PSZ,)
Sałatka z buraczków i jabłka 
100 g
Surówka z kapusty  białej  100
g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
60.6 / (porcja 1270g )=  
757,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  4 /(porc ja
1270g )=   49,40 g
Tłuszcz (100g)= 1.8 /(porc ja
1270g )=   22,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1270g )=   4,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 7.7 /(porc ja 1270g )= 
 96,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 1270g )= 
 28,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 1270g )=   10,90 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1270g
)=   2,50 g
%  energii z białka (100g)=
15.6 / (porcja 1270g )=  
194,60 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  31.4 /(porcja 1270g
)=   393,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
7 /(porcja 1270g )=   87,80 %

Budyń o smaku 
śmietankowym/p z/c  150 ml
(MLE,)
Jabłka prażone b/c  50 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
54 /(porcja 300g )=   163,60
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.8
/(porc ja 300g )=   5,60 g
Tłuszcz (100g)= .2 /(porcja
300g )=   0,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
300g )=   0,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 300g )= 
 35,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 8.5 /(porc ja 300g )=  
25,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.5 /(porcja 300g )=   1,40 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 300g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=  2.8
/(porcja 300g )=   8,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 28 /(porc ja 300g )=  
84,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.7 /(porcja 300g )=   5,20 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniowy ziołowy
80g  1 szt (MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
78.8 /(porc ja 443g )=   342,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.9
/(porc ja 443g )=   8,10 g
Tłuszcz (100g)= 2.5 /(porc ja
443g )=   10,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.4 /(porc ja
443g )=   6,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.7 /(porcja 443g )= 
 55,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.5 /(porc ja 443g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 443g )=   3,50 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 443g
)=   0,90 g
%  energii z białka (100g)=  7.5
/(porcja 443g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 30.4 /(porcja 443g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5.5 /(porcja 443g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 036,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   96,80 g
Tłuszcz   61,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   27,10 g
Węglowodany ogółem   285,70
g
suma cukrów prostych   85,20 g
Błonnik pokarmowy   23,60 g
Sól   6,40 g
% energii z białka   346,90 %
% energii z węglowowodanów  
834,20 %
% energii z tłuszczu   238,10 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z twarogu z natką
pietruszki   50 g (MLE,)
Ser topiony  25 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
103.5 /(porcja 552g )=  
574,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.6
/(porcja 552g )=    25,70 g
Tłuszcz (100g)= 4.1 /(porc ja
552g )=   22,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.4 /(porc ja
552g )=   13,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.3 /(porcja 552g )= 
 68,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 552g )=  
20,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 552g )=   3,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 552g
)=   1,60 g
%  energii z białka (100g)=
18.2 /(porc ja 552g )=   100,90
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32 /(porc ja 552g )=  
177,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
20.1 /(porc ja 552g )=   111,90
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19587.5 /(porcja 2g )=  
391,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 497.5
/(porc ja 2g )=   10,00 g
Tłuszcz (100g)= 310.5
/(porcja 2g )=   6,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 168 /(porc ja
2g )=   3,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3890.5 /(porcja 2g )= 
 77,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1933 /(porcja 2g )=  
38,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
365.5 / (porcja 2g )=   7,30 g
Sól (100g)= 60.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
933.5 /(porcja 2g )=   18,70 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 11299 /(porcja 2g )=   
226,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
737.5 /(porcja 2g )=   14,80 %

Szpinakowa z ryżem *  400
ml (GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   200 g
Schab duszony  120 g
Sos własny  100 g (GLU
PSZ,)
Sałatka z buraczków i jabłka 
100 g
Surówka z kapusty  białej  100
g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
63.3 / (porcja 1270g )=  
791,50 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  4 /(porc ja
1270g )=   50,40 g
Tłuszcz (100g)= 1.8 /(porc ja
1270g )=   22,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1270g )=   4,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 8.2 /(porc ja 1270g )= 
 102,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 1270g )= 
 28,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 1270g )=   11,40 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1270g
)=   2,70 g
%  energii z białka (100g)= 16
/(porcja 1270g )=   200,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  32.5 /(porcja 1270g
)=   405,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
7.4 /(porc ja 1270g )=   91,80
%

Budyń o smaku 
śmietankowym/p z/c  150 ml
(MLE,)
Jabłka prażone b/c  50 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
54 /(porcja 300g )=   163,60
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.8
/(porc ja 300g )=   5,60 g
Tłuszcz (100g)= .2 /(porcja
300g )=   0,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
300g )=   0,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 300g )= 
 35,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 8.5 /(porc ja 300g )=  
25,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.5 /(porcja 300g )=   1,40 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 300g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=  2.8
/(porcja 300g )=   8,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 28 /(porc ja 300g )=  
84,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.7 /(porcja 300g )=   5,20 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniowy ziołowy
80g  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  30 g (SOJ,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
74.1 /(porc ja 498g )=   370,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.4
/(porcja 498g )=    11,90 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
498g )=   11,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.3 /(porc ja
498g )=   6,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.4 /(porcja 498g )= 
 56,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 498g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 498g )=   3,50 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 498g
)=   1,70 g
%  energii z białka (100g)=  6.5
/(porcja 498g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.4 /(porcja 498g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.8 /(porcja 498g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 291,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   103,60 g
Tłuszcz   63,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   27,90 g
Węglowodany ogółem   341,20
g
suma cukrów prostych   124,10
g
Błonnik pokarmowy   27,50 g
Sól   7,40 g
% energii z białka   360,70 %
% energii z węglowowodanów 
1 026,70 %
% energii z tłuszczu   247,50 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z twarogu z natką
pietruszki   50 g (MLE,)
Ser topiony  25 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
103.5 /(porcja 552g )=  
574,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.6
/(porcja 552g )=    25,70 g
Tłuszcz (100g)= 4.1 /(porc ja
552g )=   22,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.4 /(porc ja
552g )=   13,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.3 /(porcja 552g )= 
 68,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 552g )=  
20,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 552g )=   3,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 552g
)=   1,60 g
%  energii z białka (100g)=
18.2 /(porc ja 552g )=   100,90
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32 /(porc ja 552g )=  
177,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
20.1 /(porc ja 552g )=   111,90
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19587.5 /(porcja 2g )=  
391,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 497.5
/(porc ja 2g )=   10,00 g
Tłuszcz (100g)= 310.5
/(porcja 2g )=   6,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 168 /(porc ja
2g )=   3,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3890.5 /(porcja 2g )= 
 77,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1933 /(porcja 2g )=  
38,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
365.5 / (porcja 2g )=   7,30 g
Sól (100g)= 60.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
933.5 /(porcja 2g )=   18,70 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 11299 /(porcja 2g )=   
226,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
737.5 /(porcja 2g )=   14,80 %

Szpinakowa z ryżem *  400
ml (GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   220 g
Schab duszony  120 g
Sos własny  100 g (GLU
PSZ,)
Sałatka z buraczków i jabłka 
100 g
Surówka z kapusty  białej  100
g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
64.7 / (porcja 1270g )=  
808,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.1
/(porcja 1270g )=   50,70 g
Tłuszcz (100g)= 1.8 /(porc ja
1270g )=   22,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1270g )=   4,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 8.6 /(porc ja 1270g )= 
 107,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 1270g )= 
 28,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 1270g )=   11,70 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1270g
)=   2,80 g
%  energii z białka (100g)=
16.2 / (porcja 1270g )=  
202,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  33.9 /(porcja 1270g
)=   423,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
7.4 /(porc ja 1270g )=   92,00
%

Budyń o smaku 
śmietankowym/p z/c  150 ml
(MLE,)
Jabłka prażone b/c  50 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
54 /(porcja 300g )=   163,60
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.8
/(porc ja 300g )=   5,60 g
Tłuszcz (100g)= .2 /(porcja
300g )=   0,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
300g )=   0,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 300g )= 
 35,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 8.5 /(porc ja 300g )=  
25,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.5 /(porcja 300g )=   1,40 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 300g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=  2.8
/(porcja 300g )=   8,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 28 /(porc ja 300g )=  
84,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1.7 /(porcja 300g )=   5,20 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniowy ziołowy
80g  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  40 g (SOJ,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
75.9 /(porc ja 498g )=   379,50
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.6
/(porcja 498g )=    13,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
498g )=   11,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.3 /(porc ja
498g )=   6,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.5 /(porcja 498g )= 
 57,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 498g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 498g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 498g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=  6.5
/(porcja 498g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.4 /(porcja 498g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.8 /(porcja 498g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 318,50 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   105,20 g
Tłuszcz   63,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   28,00 g
Węglowodany ogółem   345,80
g
suma cukrów prostych   124,20
g
Błonnik pokarmowy   27,80 g
Sól   7,70 g
% energii z białka   362,50 %
% energii z węglowowodanów 
1 044,00 %
% energii z tłuszczu   247,70 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasztet pieczony wyrób
garmażery jny  z kurczaka z
dodatkiem surow ców
wieprzowych  50 g (GLU
PSZ, JAJ, SOJ, MLE,)
Serek homo. naturalny  30 g
(MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
104.9 /(porcja 612g )=  
655,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.2
/(porcja 612g )=    26,40 g
Tłuszcz (100g)= 4.9 /(porc ja
612g )=   30,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.2 /(porc ja
612g )=   13,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.3 /(porcja 612g )= 
 70,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3 /(porcja 612g )=  
18,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 612g )=   4,00 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 612g
)=   1,70 g
%  energii z białka (100g)=
12.3 /(porcja 612g )=   76,80
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 28 /(porc ja 612g )=  
175,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
18.1 /(porc ja 612g )=   113,00
%

Kanapka z serem topionym i
sałatą (chleb 50g, masło 5g,
ser topniony  25g,  sałata 5g) 
1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
25325 /(porcja 1g )=   253,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 875
/(porcja 1g )=   8,80 g
Tłuszcz (100g)= 1191 /(porc ja
1g )=   11,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 697 /(porc ja
1g )=   7,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2971 /(porcja 1g )=  
29,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 51 /(porcja 1g )=  
0,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  118 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1507 /(porcja 1g )=   15,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4658 /(porcja 1g )=  
46,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2935 /(porcja 1g )=   29,40 %

Rosół z makaronem *  250 ml
(GLU PSZ, SEL,)
Ziemniaki   150 g
Udko pieczone 1 szt.  150 g
Surówka z marchwi i jabłka 
100 g (MLE,)
Brokuł gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
57.7 / (porcja 1200g )=  
720,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.8
/(porcja 1200g )=   47,90 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
1200g )=   28,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
1200g )=   7,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 5.8 /(porc ja 1200g )= 
 72,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.8 /(porc ja 1200g )= 
 22,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 1200g )=   9,80 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1200g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=
13.7 / (porcja 1200g )=  
170,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  23.1 /(porcja 1200g
)=   288,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.1 / (porcja 1200g )=  
163,50 %

Jogurt brzoskwiniowy 150g  1
szt (MLE,)
Jabłko 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
10050 /(porcja 2g )=   201,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 300
/(porcja 2g )=   6,00 g
Tłuszcz (100g)= 142.5
/(porcja 2g )=   2,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 69 /(porc ja
2g )=   1,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 1957.5 /(porcja 2g )= 
 39,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1177.5 /(porcja 2g )= 
 23,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
172.5 / (porcja 2g )=   3,50 g
Sól (100g)= 8 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
2017.5 /(porcja 2g )=   40,40
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  10252.5 /(porcja 2g
)=   205,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2092.5 /(porcja 2g )=   41,90
%

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
107.3 /(porcja 502g )=  
536,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.5
/(porcja 502g )=    22,40 g
Tłuszcz (100g)= 5.1 /(porc ja
502g )=   25,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.2 /(porc ja
502g )=   15,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.2 /(porcja 502g )= 
 56,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 502g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 502g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 502g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=  6.5
/(porcja 502g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.4 /(porcja 502g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.8 /(porcja 502g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 367,50 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   111,50 g
Tłuszcz   99,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   45,70 g
Węglowodany ogółem   268,20
g
suma cukrów prostych   76,00 g
Błonnik pokarmowy   24,70 g
Sól   7,20 g
% energii z białka   335,70 %
% energii z węglowowodanów  
847,40 %
% energii z tłuszczu   371,60 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasztet pieczony wyrób
garmażery jny  z kurczaka z
dodatkiem surow ców
wieprzowych  50 g (GLU
PSZ, JAJ, SOJ, MLE,)
Serek homo. naturalny  30 g
(MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
104.9 /(porcja 612g )=  
655,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.2
/(porcja 612g )=    26,40 g
Tłuszcz (100g)= 4.9 /(porc ja
612g )=   30,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.2 /(porc ja
612g )=   13,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.3 /(porcja 612g )= 
 70,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3 /(porcja 612g )=  
18,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 612g )=   4,00 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 612g
)=   1,70 g
%  energii z białka (100g)=
12.3 /(porcja 612g )=   76,80
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 28 /(porc ja 612g )=  
175,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
18.1 /(porc ja 612g )=   113,00
%

Kanapka z serem topionym i
sałatą (chleb 50g, masło 5g,
ser topniony  25g,  sałata 5g) 
1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
25325 /(porcja 1g )=   253,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 875
/(porcja 1g )=   8,80 g
Tłuszcz (100g)= 1191 /(porc ja
1g )=   11,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 697 /(porc ja
1g )=   7,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2971 /(porcja 1g )=  
29,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 51 /(porcja 1g )=  
0,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  118 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1507 /(porcja 1g )=   15,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4658 /(porcja 1g )=  
46,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2935 /(porcja 1g )=   29,40 %

Rosół z makaronem *  300 ml
(GLU PSZ, SEL,)
Ziemniaki   200 g
Udko pieczone 1 szt.  150 g
Surówka z marchwi i jabłka 
100 g (MLE,)
Brokuł gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
62.2 / (porcja 1200g )=  
777,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.9
/(porcja 1200g )=   49,30 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
1200g )=   28,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
1200g )=   7,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 6.9 /(porc ja 1200g )= 
 85,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.8 /(porc ja 1200g )= 
 22,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 1200g )=   10,80 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1200g
)=   2,50 g
%  energii z białka (100g)=
14.1 / (porcja 1200g )=  
176,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  26.9 /(porcja 1200g
)=   336,70 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.2 / (porcja 1200g )=  
164,50 %

Jogurt brzoskwiniowy 150g  1
szt (MLE,)
Jabłko 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
10050 /(porcja 2g )=   201,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 300
/(porcja 2g )=   6,00 g
Tłuszcz (100g)= 142.5
/(porcja 2g )=   2,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 69 /(porc ja
2g )=   1,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 1957.5 /(porcja 2g )= 
 39,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1177.5 /(porcja 2g )= 
 23,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
172.5 / (porcja 2g )=   3,50 g
Sól (100g)= 8 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
2017.5 /(porcja 2g )=   40,40
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  10252.5 /(porcja 2g
)=   205,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2092.5 /(porcja 2g )=   41,90
%

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
107.3 /(porcja 502g )=  
536,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.5
/(porcja 502g )=    22,40 g
Tłuszcz (100g)= 5.1 /(porc ja
502g )=   25,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.2 /(porc ja
502g )=   15,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.2 /(porcja 502g )= 
 56,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 502g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 502g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 502g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=  6.5
/(porcja 502g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.4 /(porcja 502g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.8 /(porcja 502g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 424,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   112,90 g
Tłuszcz   99,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   45,70 g
Węglowodany ogółem   281,20
g
suma cukrów prostych   76,30 g
Błonnik pokarmowy   25,70 g
Sól   7,50 g
% energii z białka   341,20 %
% energii z węglowowodanów  
895,60 %
% energii z tłuszczu   372,60 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasztet pieczony wyrób
garmażery jny  z kurczaka z
dodatkiem surow ców
wieprzowych  50 g (GLU
PSZ, JAJ, SOJ, MLE,)
Serek homo. naturalny  30 g
(MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
104.9 /(porcja 612g )=  
655,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.2
/(porcja 612g )=    26,40 g
Tłuszcz (100g)= 4.9 /(porc ja
612g )=   30,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.2 /(porc ja
612g )=   13,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.3 /(porcja 612g )= 
 70,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3 /(porcja 612g )=  
18,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 612g )=   4,00 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 612g
)=   1,70 g
%  energii z białka (100g)=
12.3 /(porcja 612g )=   76,80
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 28 /(porc ja 612g )=  
175,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
18.1 /(porc ja 612g )=   113,00
%

Kanapka z serem topionym i
sałatą (chleb 50g, masło 5g,
ser topniony  25g,  sałata 5g) 
1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Kiwi  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
15302.5 /(porcja 2g )=  
306,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 477
/(porcja 2g )=   9,50 g
Tłuszcz (100g)= 617.5
/(porc ja 2g )=   12,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 354 /(porc ja
2g )=   7,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2097 /(porcja 2g )=  
41,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 426 /(porcja 2g )=  
8,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
288 /(porcja 2g )=   5,80 g
Sól (100g)= 59.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1022 /(porcja 2g )=   20,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5840 /(porcja 2g )=  
116,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1793 /(porcja 2g )=   35,90 %

Rosół z makaronem *  400 ml
(GLU PSZ, SEL,)
Ziemniaki   200 g
Udko pieczone 1 szt.  150 g
Surówka z marchwi i jabłka 
100 g (MLE,)
Brokuł gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
64.3 / (porcja 1200g )=  
803,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  4 /(porc ja
1200g )=   50,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
1200g )=   28,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
1200g )=   7,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 7.3 /(porc ja 1200g )= 
 91,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.9 /(porc ja 1200g )= 
 23,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 1200g )=   11,30 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1200g
)=   2,80 g
%  energii z białka (100g)=
14.3 / (porcja 1200g )=  
178,70 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  27.7 /(porcja 1200g
)=   346,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.2 / (porcja 1200g )=  
165,40 %

Jogurt brzoskwiniowy 150g  1
szt (MLE,)
Jabłko 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
10050 /(porcja 2g )=   201,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 300
/(porcja 2g )=   6,00 g
Tłuszcz (100g)= 142.5
/(porcja 2g )=   2,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 69 /(porc ja
2g )=   1,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 1957.5 /(porcja 2g )= 
 39,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1177.5 /(porcja 2g )= 
 23,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
172.5 / (porcja 2g )=   3,50 g
Sól (100g)= 8 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
2017.5 /(porcja 2g )=   40,40
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  10252.5 /(porcja 2g
)=   205,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2092.5 /(porcja 2g )=   41,90
%

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  30 g (SOJ,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
101.6 /(porcja 557g )=  
564,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.7
/(porcja 557g )=    25,90 g
Tłuszcz (100g)= 4.8 /(porc ja
557g )=   26,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.9 /(porc ja
557g )=   16,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.2 /(porcja 557g )= 
 56,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.9 /(porc ja 557g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 557g )=   3,50 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 557g
)=   2,60 g
%  energii z białka (100g)=  5.9
/(porcja 557g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 23.8 /(porcja 557g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.3 /(porcja 557g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 530,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   118,00 g
Tłuszcz   101,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   46,30 g
Węglowodany ogółem   299,70
g
suma cukrów prostych   84,70 g
Błonnik pokarmowy   28,10 g
Sól   8,50 g
% energii z białka   348,80 %
% energii z węglowowodanów  
975,50 %
% energii z tłuszczu   380,00 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasztet pieczony wyrób
garmażery jny  z kurczaka z
dodatkiem surow ców
wieprzowych  50 g (GLU
PSZ, JAJ, SOJ, MLE,)
Serek homo. naturalny  30 g
(MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
104.9 /(porcja 612g )=  
655,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.2
/(porcja 612g )=    26,40 g
Tłuszcz (100g)= 4.9 /(porc ja
612g )=   30,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.2 /(porc ja
612g )=   13,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.3 /(porcja 612g )= 
 70,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3 /(porcja 612g )=  
18,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 612g )=   4,00 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 612g
)=   1,70 g
%  energii z białka (100g)=
12.3 /(porcja 612g )=   76,80
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 28 /(porc ja 612g )=  
175,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
18.1 /(porc ja 612g )=   113,00
%

Kanapka z serem topionym i
sałatą (chleb 50g, masło 5g,
ser topniony  25g,  sałata 5g) 
1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Kiwi  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
15302.5 /(porcja 2g )=  
306,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 477
/(porcja 2g )=   9,50 g
Tłuszcz (100g)= 617.5
/(porc ja 2g )=   12,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 354 /(porc ja
2g )=   7,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2097 /(porcja 2g )=  
41,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 426 /(porcja 2g )=  
8,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
288 /(porcja 2g )=   5,80 g
Sól (100g)= 59.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1022 /(porcja 2g )=   20,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5840 /(porcja 2g )=  
116,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1793 /(porcja 2g )=   35,90 %

Rosół z makaronem *  400 ml
(GLU PSZ, SEL,)
Ziemniaki   220 g
Udko pieczone 1 szt.  150 g
Surówka z marchwi i jabłka 
100 g (MLE,)
Brokuł gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
65.7 / (porcja 1200g )=  
820,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  4 /(porc ja
1200g )=   50,60 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
1200g )=   28,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
1200g )=   7,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 7.6 /(porc ja 1200g )= 
 95,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.9 /(porc ja 1200g )= 
 23,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 1200g )=   11,60 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1200g
)=   2,90 g
%  energii z białka (100g)=
14.4 / (porcja 1200g )=  
180,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  29.1 /(porcja 1200g
)=   363,70 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.3 / (porcja 1200g )=  
165,60 %

Jogurt brzoskwiniowy 150g  1
szt (MLE,)
Jabłko 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
10050 /(porcja 2g )=   201,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 300
/(porcja 2g )=   6,00 g
Tłuszcz (100g)= 142.5
/(porcja 2g )=   2,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 69 /(porc ja
2g )=   1,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 1957.5 /(porcja 2g )= 
 39,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1177.5 /(porcja 2g )= 
 23,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
172.5 / (porcja 2g )=   3,50 g
Sól (100g)= 8 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
2017.5 /(porcja 2g )=   40,40
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  10252.5 /(porcja 2g
)=   205,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2092.5 /(porcja 2g )=   41,90
%

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  40 g (SOJ,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
103.3 /(porcja 557g )=  
574,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.9
/(porcja 557g )=    27,10 g
Tłuszcz (100g)= 4.9 /(porc ja
557g )=   27,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3 /(porc ja
557g )=   16,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.3 /(porcja 557g )= 
 57,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.9 /(porc ja 557g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 557g )=   3,50 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 557g
)=   2,80 g
%  energii z białka (100g)=  5.9
/(porcja 557g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 23.8 /(porcja 557g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.3 /(porcja 557g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 557,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   119,60 g
Tłuszcz   101,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   46,50 g
Węglowodany ogółem   304,00
g
suma cukrów prostych   84,80 g
Błonnik pokarmowy   28,40 g
Sól   8,80 g
% energii z białka   350,60 %
% energii z węglowowodanów  
992,80 %
% energii z tłuszczu   380,20 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Twarożek z koperkiem  50 g
(MLE,)
Schab Benedykta  30 g (GLU
PSZ, SOJ, SEL,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
88.3 /(porc ja 577g )=   519,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.4
/(porcja 577g )=    26,10 g
Tłuszcz (100g)= 2.8 /(porc ja
577g )=   16,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
577g )=   9,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 577g )= 
 68,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 577g )=  
20,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 577g )=   3,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 577g
)=   1,70 g
%  energii z białka (100g)=
16.1 /(porcja 577g )=   94,50
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 30.5 /(porcja 577g )= 
 179,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.7 /(porcja 577g )=   92,20
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19775 /(porcja 1g )=   197,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 795
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 561 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 312 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 26 /(porcja 1g )=  
0,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1047 /(porcja 1g )=   10,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4618 /(porcja 1g )=  
46,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
935 /(porcja 1g )=   9,40 %

Kapuśniak z kapusty  białej * 
250 ml (GLU PSZ, SEL,
GOR,)
Kluski śląskie   150 g (JAJ,)
Pieczeń schabowa z morelą 
100 g (S02,)
Sos własny  50 g (GLU PSZ,)
Surówka z kapusty  białej  100
g
Kalafior gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
60.4 / (porcja 1450g )=  
862,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.2
/(porcja 1450g )=   45,50 g
Tłuszcz (100g)= 1.3 /(porc ja
1450g )=   18,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .3 /(porc ja
1450g )=   4,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 9.5 /(porc ja 1450g )= 
 135,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 1450g )= 
 30,30 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 1
/(porcja 1450g )=   13,70 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 1450g
)=   1,30 g
%  energii z białka (100g)= 14
/(porcja 1450g )=   200,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  30.3 /(porcja 1450g
)=   432,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5.4 /(porc ja 1450g )=   76,40
%

Jogurt truskawkowy 100 g  1
szt (MLE,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
108.9 /(porcja 151g )=  
165,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.8
/(porc ja 151g )=   4,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.1 /(porc ja
151g )=   3,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
151g )=   0,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 21.2 /(porcja 151g )= 
 32,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 13.2 /(porcja 151g )= 
 20,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
2.2 /(porcja 151g )=   3,30 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 151g
)=   0,10 g
%  energii z białka (100g)=
19.6 /(porcja 151g )=   29,70
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  115.9 /(porcja 151g
)=   175,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
21.4 /(porcja 151g )=   32,50
%

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Szynka konserwowa
wieprzowa, parzona z
połączonych kawałków mięsa
 50 g (SOJ,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
81.1 /(porc ja 482g )=   386,40
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.8
/(porcja 482g )=    13,40 g
Tłuszcz (100g)= 2.5 /(porc ja
482g )=   11,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.3 /(porc ja
482g )=   6,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.3 /(porcja 482g )= 
 58,60 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 482g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 482g )=   3,50 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 482g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=  6.8
/(porcja 482g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 27.7 /(porcja 482g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5 /(porcja 482g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 130,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   97,20 g
Tłuszcz   55,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   24,00 g
Węglowodany ogółem   325,70
g
suma cukrów prostych   81,70 g
Błonnik pokarmowy   28,30 g
Sól   6,50 g
% energii z białka   367,40 %
% energii z węglowowodanów  
966,10 %
% energii z tłuszczu   234,30 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Twarożek z koperkiem  50 g
(MLE,)
Schab Benedykta  30 g (GLU
PSZ, SOJ, SEL,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
88.3 /(porc ja 577g )=   519,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.4
/(porcja 577g )=    26,10 g
Tłuszcz (100g)= 2.8 /(porc ja
577g )=   16,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
577g )=   9,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 577g )= 
 68,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 577g )=  
20,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 577g )=   3,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 577g
)=   1,70 g
%  energii z białka (100g)=
16.1 /(porcja 577g )=   94,50
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 30.5 /(porcja 577g )= 
 179,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.7 /(porcja 577g )=   92,20
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19775 /(porcja 1g )=   197,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 795
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 561 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 312 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 26 /(porcja 1g )=  
0,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1047 /(porcja 1g )=   10,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4618 /(porcja 1g )=  
46,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
935 /(porcja 1g )=   9,40 %

Kapuśniak z kapusty  białej * 
300 ml (GLU PSZ, SEL,
GOR,)
Kluski śląskie   200 g (JAJ,)
Pieczeń schabowa z morelą 
120 g (S02,)
Sos własny  80 g (GLU PSZ,)
Surówka z kapusty  białej  100
g
Kalafior gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
73.5 /(porcja 1450g )=  1
049,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.8
/(porcja 1450g )=   54,30 g
Tłuszcz (100g)= 1.5 /(porc ja
1450g )=   21,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1450g )=   5,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  11.7 /(porcja 1450g
)=   167,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 1450g )= 
 32,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.1 /(porc ja 1450g )=   15,60
g
Sól (100g)= .1 /(porcja 1450g
)=   1,50 g
%  energii z białka (100g)=
16.1 / (porcja 1450g )=  
229,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 36 /(porcja 1450g )=   
514,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
6.2 /(porc ja 1450g )=   88,70
%

Jogurt truskawkowy 100 g  1
szt (MLE,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
108.9 /(porcja 151g )=  
165,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.8
/(porc ja 151g )=   4,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.1 /(porc ja
151g )=   3,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
151g )=   0,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 21.2 /(porcja 151g )= 
 32,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 13.2 /(porcja 151g )= 
 20,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
2.2 /(porcja 151g )=   3,30 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 151g
)=   0,10 g
%  energii z białka (100g)=
19.6 /(porcja 151g )=   29,70
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  115.9 /(porcja 151g
)=   175,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
21.4 /(porcja 151g )=   32,50
%

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Szynka konserwowa
wieprzowa, parzona z
połączonych kawałków mięsa
 50 g (SOJ,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
81.1 /(porc ja 482g )=   386,40
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.8
/(porcja 482g )=    13,40 g
Tłuszcz (100g)= 2.5 /(porc ja
482g )=   11,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.3 /(porc ja
482g )=   6,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.3 /(porcja 482g )= 
 58,60 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 482g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 482g )=   3,50 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 482g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=  6.8
/(porcja 482g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 27.7 /(porcja 482g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5 /(porcja 482g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 318,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   106,00 g
Tłuszcz   58,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   24,80 g
Węglowodany ogółem   357,70
g
suma cukrów prostych   83,80 g
Błonnik pokarmowy   30,20 g
Sól   6,70 g
% energii z białka   397,10 %
% energii z węglowowodanów 
1 048,10 %
% energii z tłuszczu   246,60 %
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<nazwa jednostki> <ulica>, <kod>, <miasto>

Jadłospisy tygodniowe  za okres od dnia 2020-05-20 do dnia 2020-05-31 KUCHNIA KRAKÓW ŚNIADECKICH

Śniadanie 2. śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja SUMA
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Twarożek z koperkiem  50 g
(MLE,)
Schab Benedykta  30 g (GLU
PSZ, SOJ, SEL,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
88.3 /(porc ja 577g )=   519,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.4
/(porcja 577g )=    26,10 g
Tłuszcz (100g)= 2.8 /(porc ja
577g )=   16,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
577g )=   9,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 577g )= 
 68,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 577g )=  
20,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 577g )=   3,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 577g
)=   1,70 g
%  energii z białka (100g)=
16.1 /(porcja 577g )=   94,50
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 30.5 /(porcja 577g )= 
 179,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.7 /(porcja 577g )=   92,20
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Mandarynki  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
11575 /(porcja 2g )=   231,50
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 420
/(porcja 2g )=   8,40 g
Tłuszcz (100g)= 288 /(porc ja
2g )=   5,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 157 /(porc ja
2g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 1960.5 /(porcja 2g )= 
 39,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 358 /(porcja 2g )=  
7,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
267 /(porcja 2g )=   5,30 g
Sól (100g)=  60 /(porcja 2g )=  
1,20 g
%  energii z białka (100g)=
722.5 /(porcja 2g )=   14,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5414 /(porcja 2g )=  
108,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
614 /(porcja 2g )=   12,30 %

Kapuśniak z kapusty  białej * 
400 ml (GLU PSZ, SEL,
GOR,)
Kluski śląskie   200 g (JAJ,)
Pieczeń schabowa z morelą 
120 g (S02,)
Sos własny  100 g (GLU
PSZ,)
Surówka z kapusty  białej  100
g
Kalafior gotowany*  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
77.1 /(porcja 1450g )=  1
101,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.9
/(porcja 1450g )=   56,00 g
Tłuszcz (100g)= 1.6 /(porc ja
1450g )=   22,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1450g )=   5,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  12.4 /(porcja 1450g
)=   177,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.4 /(porc ja 1450g )= 
 33,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.2 /(porc ja 1450g )=   16,80
g
Sól (100g)= .1 /(porcja 1450g
)=   1,80 g
%  energii z białka (100g)=
16.7 / (porcja 1450g )=  
238,30 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  38.9 /(porcja 1450g
)=   556,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
6.4 /(porc ja 1450g )=   91,00
%

Jogurt truskawkowy 100 g  1
szt (MLE,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
108.9 /(porcja 151g )=  
165,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.8
/(porc ja 151g )=   4,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.1 /(porc ja
151g )=   3,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
151g )=   0,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 21.2 /(porcja 151g )= 
 32,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 13.2 /(porcja 151g )= 
 20,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
2.2 /(porcja 151g )=   3,30 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 151g
)=   0,10 g
%  energii z białka (100g)=
19.6 /(porcja 151g )=   29,70
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  115.9 /(porcja 151g
)=   175,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
21.4 /(porcja 151g )=   32,50
%

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Szynka konserwowa
wieprzowa, parzona z
połączonych kawałków mięsa
 50 g (SOJ,)
Serek Fromage  25 g (GLU
PSZ, MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
90.3 /(porc ja 532g )=   475,40
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  3 /(porc ja
532g )=   15,90 g
Tłuszcz (100g)= 3.8 /(porc ja
532g )=   19,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.3 /(porc ja
532g )=   12,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.4 /(porcja 532g )= 
 59,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 532g )=  
11,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 532g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 532g
)=   2,30 g
%  energii z białka (100g)=  6.7
/(porcja 532g )=   35,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 25.2 /(porcja 532g )= 
 132,70 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.6 /(porcja 532g )=   45,50 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 492,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   110,60 g
Tłuszcz   67,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   31,50 g
Węglowodany ogółem   376,50
g
suma cukrów prostych   92,60 g
Błonnik pokarmowy   32,80 g
Sól   7,10 g
% energii z białka   412,20 %
% energii z węglowowodanów 
1 152,00 %
% energii z tłuszczu   273,50 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Twarożek z koperkiem  50 g
(MLE,)
Schab Benedykta  40 g (GLU
PSZ, SOJ, SEL,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
89.7 /(porc ja 577g )=   527,50
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.7
/(porcja 577g )=    27,60 g
Tłuszcz (100g)= 2.8 /(porc ja
577g )=   16,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.7 /(porc ja
577g )=   9,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.7 /(porcja 577g )= 
 68,60 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 577g )=  
20,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 577g )=   3,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 577g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=
16.1 /(porcja 577g )=   94,50
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 30.5 /(porcja 577g )= 
 179,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.7 /(porcja 577g )=   92,20
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Mandarynki  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
11575 /(porcja 2g )=   231,50
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 420
/(porcja 2g )=   8,40 g
Tłuszcz (100g)= 288 /(porc ja
2g )=   5,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 157 /(porc ja
2g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 1960.5 /(porcja 2g )= 
 39,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 358 /(porcja 2g )=  
7,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
267 /(porcja 2g )=   5,30 g
Sól (100g)=  60 /(porcja 2g )=  
1,20 g
%  energii z białka (100g)=
722.5 /(porcja 2g )=   14,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5414 /(porcja 2g )=  
108,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
614 /(porcja 2g )=   12,30 %

Kapuśniak z kapusty  białej * 
400 ml (GLU PSZ, SEL,
GOR,)
Kluski śląskie   220 g (JAJ,)
Pieczeń schabowa z morelą 
120 g (S02,)
Sos własny  100 g (GLU
PSZ,)
Kalafior gotowany*  100 g
Surówka z kapusty  białej  100
g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
79.9 /(porcja 1450g )=  1
141,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  4 /(porc ja
1450g )=   56,50 g
Tłuszcz (100g)= 1.6 /(porc ja
1450g )=   23,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1450g )=   5,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  13.1 /(porcja 1450g
)=   186,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.4 /(porc ja 1450g )= 
 33,90 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.2 /(porc ja 1450g )=   17,20
g
Sól (100g)= .1 /(porcja 1450g
)=   1,80 g
%  energii z białka (100g)=
16.8 / (porcja 1450g )=  
240,30 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  40.5 /(porcja 1450g
)=   578,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
6.4 /(porc ja 1450g )=   91,90
%

Jogurt truskawkowy 100 g  1
szt (MLE,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
108.9 /(porcja 151g )=  
165,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.8
/(porc ja 151g )=   4,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.1 /(porc ja
151g )=   3,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
151g )=   0,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 21.2 /(porcja 151g )= 
 32,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 13.2 /(porcja 151g )= 
 20,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
2.2 /(porcja 151g )=   3,30 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 151g
)=   0,10 g
%  energii z białka (100g)=
19.6 /(porcja 151g )=   29,70
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  115.9 /(porcja 151g
)=   175,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
21.4 /(porcja 151g )=   32,50
%

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Szynka konserwowa
wieprzowa, parzona z
połączonych kawałków mięsa
 50 g (SOJ,)
Serek Fromage  50 g (GLU
PSZ, MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
107.2 /(porcja 532g )=  
564,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.5
/(porcja 532g )=    18,40 g
Tłuszcz (100g)= 5.3 /(porc ja
532g )=   27,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.5 /(porc ja
532g )=   18,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 532g )= 
 60,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 532g )=  
11,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 532g )=   3,50 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 532g
)=   2,40 g
%  energii z białka (100g)=  7.2
/(porcja 532g )=   38,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 25.4 /(porcja 532g )= 
 133,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12.8 /(porcja 532g )=   67,10
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 630,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   115,10 g
Tłuszcz   76,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   38,00 g
Węglowodany ogółem   387,20
g
suma cukrów prostych   93,20 g
Błonnik pokarmowy   33,20 g
Sól   7,40 g
% energii z białka   417,00 %
% energii z węglowowodanów 
1 175,50 %
% energii z tłuszczu   296,00 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Kiełbasa ży wiecka  30 g
(SOJ, MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
123.3 /(porcja 498g )=  
616,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.3
/(porcja 498g )=    26,20 g
Tłuszcz (100g)= 5.3 /(porc ja
498g )=   26,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
498g )=   8,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 13.9 /(porcja 498g )= 
 69,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 498g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 498g )=   3,80 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 498g
)=   1,60 g
%  energii z białka (100g)=
13.5 /(porcja 498g )=   67,30
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 34.3 /(porcja 498g )= 
 171,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.2 /(porcja 498g )=   76,10
%

Kanapka z szynką i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  szynka 25g, pomidor 15g)
 1 szt (GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19980 /(porcja 1g )=   199,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 802
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 563 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 313 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3128 /(porcja 1g )=  
31,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 63 /(porcja 1g )=  
0,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
402 /(porcja 1g )=   4,00 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1153 /(porcja 1g )=   11,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5336 /(porcja 1g )=  
53,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1017 /(porcja 1g )=   10,20 %

Pieczarkowa z makaronem * 
250 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Kasza gryczana   150 g
Filet z kurczaka duszony  100
g (GLU PSZ,)
Sos własny  50 g (GLU PSZ,)
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Bukiet jarzyn ()  100 g (GLU
PSZ, SEL,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
67.6 / (porcja 1160g )=  
750,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.3
/(porcja 1160g )=   47,90 g
Tłuszcz (100g)= 1.8 /(porc ja
1160g )=   19,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .2 /(porc ja
1160g )=   2,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 9.2 /(porc ja 1160g )= 
 102,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.4 /(porc ja 1160g )= 
 26,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.3 /(porc ja 1160g )=   14,50
g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1160g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=
18.3 / (porcja 1160g )=  
202,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  23.1 /(porcja 1160g
)=   256,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
6.1 /(porc ja 1160g )=   67,80
%

Kisiel cy trynowy z/c  150 ml
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
129.4 /(porcja 180g )=  
231,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.4
/(porc ja 180g )=   2,50 g
Tłuszcz (100g)= 1.2 /(porc ja
180g )=   2,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 0 /(porc ja
180g )= 0 
Węglowodany  ogółem
(100g)= 28.2 /(porcja 180g )= 
 50,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 12.7 /(porcja 180g )= 
 22,70 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)=  0 /(porcja 180g )=
0 
%  energii z białka (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 16.8 /(porcja 180g )= 
 29,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
0 /(porcja 180g )=  0 

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
77.8 /(porc ja 497g )=   389,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.9
/(porcja 497g )=    14,40 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
497g )=   11,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.3 /(porc ja
497g )=   6,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 497g )= 
 58,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 497g )=  
11,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 497g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 497g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=  5.6
/(porcja 497g )=   27,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 22.7 /(porcja 497g )= 
 113,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.9 /(porcja 497g )=   24,50 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 186,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   99,00 g
Tłuszcz   66,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   20,10 g
Węglowodany ogółem   311,10
g
suma cukrów prostych   79,50 g
Błonnik pokarmowy   26,10 g
Sól   7,20 g
% energii z białka   309,40 %
% energii z węglowowodanów  
624,40 %
% energii z tłuszczu   178,60 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Kiełbasa ży wiecka  30 g
(SOJ, MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
123.3 /(porcja 498g )=  
616,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.3
/(porcja 498g )=    26,20 g
Tłuszcz (100g)= 5.3 /(porc ja
498g )=   26,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
498g )=   8,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 13.9 /(porcja 498g )= 
 69,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 498g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 498g )=   3,80 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 498g
)=   1,60 g
%  energii z białka (100g)=
13.5 /(porcja 498g )=   67,30
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 34.3 /(porcja 498g )= 
 171,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.2 /(porcja 498g )=   76,10
%

Kanapka z szynką i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  szynka 25g, pomidor 15g)
 1 szt (GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19980 /(porcja 1g )=   199,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 802
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 563 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 313 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3128 /(porcja 1g )=  
31,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 63 /(porcja 1g )=  
0,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
402 /(porcja 1g )=   4,00 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1153 /(porcja 1g )=   11,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5336 /(porcja 1g )=  
53,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1017 /(porcja 1g )=   10,20 %

Pieczarkowa z makaronem * 
300 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Kasza gryczana   200 g
Filet z kurczaka duszony  120
g (GLU PSZ,)
Sos własny  80 g (GLU PSZ,)
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Bukiet jarzyn ()  100 g (GLU
PSZ, SEL,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
79.8 / (porcja 1160g )=  
886,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.2
/(porcja 1160g )=   57,80 g
Tłuszcz (100g)= 2 /(porc ja
1160g )=   22,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .3 /(porc ja
1160g )=   2,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  10.9 /(porcja 1160g
)=   121,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.4 /(porc ja 1160g )= 
 26,90 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.4 /(porc ja 1160g )=   16,10
g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1160g
)=   2,50 g
%  energii z białka (100g)=
21.2 / (porcja 1160g )=  
235,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  25.1 /(porcja 1160g
)=   279,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
6.9 /(porc ja 1160g )=   76,60
%

Kisiel cy trynowy z/c  150 ml
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
129.4 /(porcja 180g )=  
231,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.4
/(porc ja 180g )=   2,50 g
Tłuszcz (100g)= 1.2 /(porc ja
180g )=   2,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 0 /(porc ja
180g )= 0 
Węglowodany  ogółem
(100g)= 28.2 /(porcja 180g )= 
 50,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 12.7 /(porcja 180g )= 
 22,70 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)=  0 /(porcja 180g )=
0 
%  energii z białka (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 16.8 /(porcja 180g )= 
 29,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
0 /(porcja 180g )=  0 

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
77.8 /(porc ja 497g )=   389,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.9
/(porcja 497g )=    14,40 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
497g )=   11,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.3 /(porc ja
497g )=   6,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 497g )= 
 58,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 497g )=  
11,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 497g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 497g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=  5.6
/(porcja 497g )=   27,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 22.7 /(porcja 497g )= 
 113,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.9 /(porcja 497g )=   24,50 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 322,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   108,90 g
Tłuszcz   68,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   20,50 g
Węglowodany ogółem   330,20
g
suma cukrów prostych   79,90 g
Błonnik pokarmowy   27,70 g
Sól   7,50 g
% energii z białka   342,40 %
% energii z węglowowodanów  
647,60 %
% energii z tłuszczu   187,40 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Kiełbasa ży wiecka  30 g
(SOJ, MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
123.3 /(porcja 498g )=  
616,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.3
/(porcja 498g )=    26,20 g
Tłuszcz (100g)= 5.3 /(porc ja
498g )=   26,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
498g )=   8,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 13.9 /(porcja 498g )= 
 69,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 498g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 498g )=   3,80 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 498g
)=   1,60 g
%  energii z białka (100g)=
13.5 /(porcja 498g )=   67,30
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 34.3 /(porcja 498g )= 
 171,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.2 /(porcja 498g )=   76,10
%

Kanapka z szynką i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  szynka 25g, pomidor 15g)
 1 szt (GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Jabłko 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
13740 /(porcja 2g )=   274,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 431
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 311.5
/(porcja 2g )=   6,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 159.5
/(porcja 2g )=   3,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2471.5 /(porcja 2g )= 
 49,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 759 /(porcja 2g )=  
15,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
351 /(porcja 2g )=   7,00 g
Sól (100g)= 60.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
824 /(porcja 2g )=   16,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 8818 /(porcja 2g )=  
176,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1041 /(porcja 2g )=   20,80 %

Pieczarkowa z makaronem * 
400 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Kasza gryczana   200 g
Filet z kurczaka duszony  120
g (GLU PSZ,)
Sos własny  100 g (GLU
PSZ,)
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Bukiet jarzyn ()  100 g (GLU
PSZ, SEL,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
83 /(porcja 1160g )=   921,90
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.3
/(porcja 1160g )=   59,30 g
Tłuszcz (100g)= 2.1 /(porc ja
1160g )=   23,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .3 /(porc ja
1160g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  11.5 /(porcja 1160g
)=   127,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.5 /(porc ja 1160g )= 
 27,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.5 /(porc ja 1160g )=   16,70
g
Sól (100g)= .3 /(porcja 1160g
)=   2,80 g
%  energii z białka (100g)= 22
/(porcja 1160g )=   244,70 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  26.3 /(porcja 1160g
)=   291,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
7.4 /(porc ja 1160g )=   81,70
%

Kisiel cy trynowy z/c  150 ml
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
129.4 /(porcja 180g )=  
231,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.4
/(porc ja 180g )=   2,50 g
Tłuszcz (100g)= 1.2 /(porc ja
180g )=   2,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 0 /(porc ja
180g )= 0 
Węglowodany  ogółem
(100g)= 28.2 /(porcja 180g )= 
 50,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 12.7 /(porcja 180g )= 
 22,70 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)=  0 /(porcja 180g )=
0 
%  energii z białka (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 16.8 /(porcja 180g )= 
 29,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
0 /(porcja 180g )=  0 

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Ser topiony  25 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
83.6 /(porc ja 547g )=   464,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.2
/(porcja 547g )=    17,70 g
Tłuszcz (100g)= 3.3 /(porc ja
547g )=   18,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.9 /(porc ja
547g )=   10,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.5 /(porcja 547g )= 
 58,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 547g )=  
11,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 547g )=   3,80 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 547g
)=   2,70 g
%  energii z białka (100g)=  5.8
/(porcja 547g )=   32,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 20.5 /(porcja 547g )= 
 113,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8 /(porcja 547g )=   44,50 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 508,50 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   114,30 g
Tłuszcz   76,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   24,90 g
Węglowodany ogółem   355,20
g
suma cukrów prostych   95,30 g
Błonnik pokarmowy   31,30 g
Sól   8,30 g
% energii z białka   360,90 %
% energii z węglowowodanów  
783,30 %
% energii z tłuszczu   223,10 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Kiełbasa ży wiecka  30 g
(SOJ, MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
123.3 /(porcja 498g )=  
616,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.3
/(porcja 498g )=    26,20 g
Tłuszcz (100g)= 5.3 /(porc ja
498g )=   26,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
498g )=   8,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 13.9 /(porcja 498g )= 
 69,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.7 /(porc ja 498g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 498g )=   3,80 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 498g
)=   1,60 g
%  energii z białka (100g)=
13.5 /(porcja 498g )=   67,30
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 34.3 /(porcja 498g )= 
 171,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.2 /(porcja 498g )=   76,10
%

Kanapka z szynką i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  szynka 25g, pomidor 15g)
 1 szt (GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Jabłko 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
13740 /(porcja 2g )=   274,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 431
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 311.5
/(porcja 2g )=   6,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 159.5
/(porcja 2g )=   3,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2471.5 /(porcja 2g )= 
 49,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 759 /(porcja 2g )=  
15,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
351 /(porcja 2g )=   7,00 g
Sól (100g)= 60.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
824 /(porcja 2g )=   16,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 8818 /(porcja 2g )=  
176,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1041 /(porcja 2g )=   20,80 %

Pieczarkowa z makaronem * 
400 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Kasza gryczana   220 g
Filet z kurczaka duszony  120
g (GLU PSZ,)
Sos własny  100 g (GLU
PSZ,)
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Bukiet jarzyn ()  100 g (GLU
PSZ, SEL,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
85.7 / (porcja 1160g )=  
952,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.4
/(porcja 1160g )=   60,40 g
Tłuszcz (100g)= 2.1 /(porc ja
1160g )=   23,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .3 /(porc ja
1160g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12 /(porcja 1160g )=   
133,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.5 /(porc ja 1160g )= 
 27,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.5 /(porc ja 1160g )=   17,10
g
Sól (100g)= .3 /(porcja 1160g
)=   2,80 g
%  energii z białka (100g)=
22.1 / (porcja 1160g )=  
245,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  26.8 /(porcja 1160g
)=   297,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
7.4 /(porc ja 1160g )=   82,60
%

Kisiel cy trynowy z/c  150 ml
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
129.4 /(porcja 180g )=  
231,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 1.4
/(porc ja 180g )=   2,50 g
Tłuszcz (100g)= 1.2 /(porc ja
180g )=   2,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 0 /(porc ja
180g )= 0 
Węglowodany  ogółem
(100g)= 28.2 /(porcja 180g )= 
 50,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 12.7 /(porcja 180g )= 
 22,70 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)=  0 /(porcja 180g )=
0 
%  energii z białka (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 16.8 /(porcja 180g )= 
 29,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
0 /(porcja 180g )=  0 

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Ser topiony  50 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
97.1 /(porc ja 547g )=   539,50
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.8
/(porcja 547g )=    21,00 g
Tłuszcz (100g)= 4.6 /(porc ja
547g )=   25,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.6 /(porc ja
547g )=   14,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.6 /(porcja 547g )= 
 58,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 547g )=  
11,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 547g )=   3,80 g
Sól (100g)= .6 /(porcja 547g
)=   3,20 g
%  energii z białka (100g)=  6.7
/(porcja 547g )=   37,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 20.6 /(porcja 547g )= 
 114,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
11.6 /(porcja 547g )=   64,50
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 614,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   118,70 g
Tłuszcz   83,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   28,90 g
Węglowodany ogółem   361,00
g
suma cukrów prostych   95,60 g
Błonnik pokarmowy   31,70 g
Sól   8,80 g
% energii z białka   366,70 %
% energii z węglowowodanów  
789,70 %
% energii z tłuszczu   244,00 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Ser mozzarella  30 g (MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
102.4 /(porcja 547g )=  
568,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.9
/(porcja 547g )=    26,90 g
Tłuszcz (100g)= 3.9 /(porc ja
547g )=   21,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.5 /(porc ja
547g )=   8,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.2 /(porcja 547g )= 
 67,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.2 /(porc ja 547g )=  
18,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 547g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 547g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)= 13
/(porcja 547g )=   72,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 34.2 /(porcja 547g )= 
 190,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.6 /(porcja 547g )=   75,40
%

Kanapka z twarożkiem i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  twarożek 25g, pomidor
15g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
21255 /(porcja 1g )=   212,60
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  1010
/(porc ja 1g )=   10,10 g
Tłuszcz (100g)= 631 /(porc ja
1g )=   6,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 365 /(porc ja
1g )=   3,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 143 /(porcja 1g )=  
1,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
402 /(porcja 1g )=   4,00 g
Sól (100g)=  66 /(porcja 1g )=  
0,70 g
%  energii z białka (100g)=
2586 /(porcja 1g )=   25,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5619 /(porcja 1g )=  
56,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1802 /(porcja 1g )=   18,00 %

Ogórkowa z ziemniakami * 
250 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Ryż na sypko  150 g
Frykadelki wp faszerowane
warzywami  120 g (GLU PSZ,
JAJ, GOR,)
Sos pomidorow y  50 ml (GLU
PSZ,)
Fasolka szparagowa z wody* 
100 g
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
62.3 / (porcja 1220g )=  
778,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.6
/(porcja 1220g )=   32,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.1 /(porc ja
1220g )=   26,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1220g )=   5,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 8.7 /(porc ja 1220g )= 
 108,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.6 /(porc ja 1220g )= 
 19,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 1220g )=   10,20 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 1220g
)=   5,00 g
%  energii z białka (100g)=  9.6
/(porcja 1220g )=   119,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  25.9 /(porcja 1220g
)=   323,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
7.8 /(porc ja 1220g )=   97,60
%

Jogurt naturalny 150g  1 szt
(MLE,)
Pieczywo chrupkie  30 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
636.6 /(porcja 31g )=   197,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 28
/(porc ja 31g )=    8,70 g
Tłuszcz (100g)= 10.9 /(porc ja
31g )=   3,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 5.9 /(porc ja
31g )=   1,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 103.6 /(porcja 31g )= 
 32,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 20.4 /(porcja 31g )=  
6,30 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 31g )= 0 
Sól (100g)= 1.1 / (porc ja 31g
)=   0,30 g
%  energii z białka (100g)=
140.5 /(porcja 31g )=   43,50
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 202 /(porcja 31g )=  
62,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
142 /(porcja 31g )=   44,00 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
114.4 /(porcja 443g )=  
497,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.9
/(porcja 443g )=    16,90 g
Tłuszcz (100g)= 5.2 /(porc ja
443g )=   22,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.4 /(porc ja
443g )=   6,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 13.4 /(porcja 443g )= 
 58,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.6 /(porc ja 443g )=  
11,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 443g )=   3,80 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 443g
)=   0,90 g
%  energii z białka (100g)=  6.4
/(porcja 443g )=   27,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.1 /(porcja 443g )= 
 113,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5.6 /(porcja 443g )=   24,50 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 254,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   94,80 g
Tłuszcz   80,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   25,60 g
Węglowodany ogółem   297,60
g
suma cukrów prostych   56,50 g
Błonnik pokarmowy   21,50 g
Sól   9,10 g
% energii z białka   289,10 %
% energii z węglowowodanów  
745,80 %
% energii z tłuszczu   259,50 %

Wy druk  z  MAPI  J ADŁ OSPIS 2 strona 29 z 48

Wydrukował: DGiermakowska, Data i godzina wydruku: 2020-05-19 11:45:53F ormul arz :J adl os pi s _T y godniow y _pos i l k i _w _k ol umnac h. f r3



<nazwa jednostki> <ulica>, <kod>, <miasto>

Jadłospisy tygodniowe  za okres od dnia 2020-05-20 do dnia 2020-05-31 KUCHNIA KRAKÓW ŚNIADECKICH

Śniadanie 2. śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja SUMA

2
02

0
-0

5-
2

7 
śr

o
da

Ż
E

R
- 

II
 t

ry
m

e
st

r "
D

ie
ta

 m
a

m
y"

Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Ser mozzarella  30 g (MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
102.4 /(porcja 547g )=  
568,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.9
/(porcja 547g )=    26,90 g
Tłuszcz (100g)= 3.9 /(porc ja
547g )=   21,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.5 /(porc ja
547g )=   8,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.2 /(porcja 547g )= 
 67,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.2 /(porc ja 547g )=  
18,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 547g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 547g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)= 13
/(porcja 547g )=   72,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 34.2 /(porcja 547g )= 
 190,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.6 /(porcja 547g )=   75,40
%

Kanapka z twarożkiem i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  twarożek 25g, pomidor
15g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
21255 /(porcja 1g )=   212,60
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  1010
/(porc ja 1g )=   10,10 g
Tłuszcz (100g)= 631 /(porc ja
1g )=   6,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 365 /(porc ja
1g )=   3,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 143 /(porcja 1g )=  
1,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
402 /(porcja 1g )=   4,00 g
Sól (100g)=  66 /(porcja 1g )=  
0,70 g
%  energii z białka (100g)=
2586 /(porcja 1g )=   25,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5619 /(porcja 1g )=  
56,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1802 /(porcja 1g )=   18,00 %

Ogórkowa z ziemniakami * 
300 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Ryż na sypko  200 g
Frykadelki wp faszerowane
warzywami  120 g (GLU PSZ,
JAJ, GOR,)
Sos pomidorow y  80 ml (GLU
PSZ,)
Fasolka szparagowa z wody* 
100 g
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
70.8 / (porcja 1220g )=  
885,50 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.8
/(porcja 1220g )=   34,40 g
Tłuszcz (100g)= 2.2 /(porc ja
1220g )=   27,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .5 /(porc ja
1220g )=   5,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  10.4 /(porcja 1220g
)=   130,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.6 /(porc ja 1220g )= 
 20,40 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 1220g )=   11,20 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 1220g
)=   6,30 g
%  energii z białka (100g)=
10.1 / (porcja 1220g )=  
126,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 29 /(porcja 1220g )=   
362,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.1 /(porcja 1220g )=   101,50
%

Jogurt naturalny 150g  1 szt
(MLE,)
Pieczywo chrupkie  30 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
636.6 /(porcja 31g )=   197,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 28
/(porc ja 31g )=    8,70 g
Tłuszcz (100g)= 10.9 /(porc ja
31g )=   3,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 5.9 /(porc ja
31g )=   1,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 103.6 /(porcja 31g )= 
 32,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 20.4 /(porcja 31g )=  
6,30 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 31g )= 0 
Sól (100g)= 1.1 / (porc ja 31g
)=   0,30 g
%  energii z białka (100g)=
140.5 /(porcja 31g )=   43,50
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 202 /(porcja 31g )=  
62,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
142 /(porcja 31g )=   44,00 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
114.4 /(porcja 443g )=  
497,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.9
/(porcja 443g )=    16,90 g
Tłuszcz (100g)= 5.2 /(porc ja
443g )=   22,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.4 /(porc ja
443g )=   6,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 13.4 /(porcja 443g )= 
 58,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.6 /(porc ja 443g )=  
11,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 443g )=   3,80 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 443g
)=   0,90 g
%  energii z białka (100g)=  6.4
/(porcja 443g )=   27,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.1 /(porcja 443g )= 
 113,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5.6 /(porcja 443g )=   24,50 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 361,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   97,00 g
Tłuszcz   81,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   25,80 g
Węglowodany ogółem   319,00
g
suma cukrów prostych   57,30 g
Błonnik pokarmowy   22,50 g
Sól   10,40 g
% energii z białka   295,30 %
% energii z węglowowodanów  
784,60 %
% energii z tłuszczu   263,40 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Ser mozzarella  30 g (MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
102.4 /(porcja 547g )=  
568,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.9
/(porcja 547g )=    26,90 g
Tłuszcz (100g)= 3.9 /(porc ja
547g )=   21,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.5 /(porc ja
547g )=   8,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.2 /(porcja 547g )= 
 67,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.2 /(porc ja 547g )=  
18,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 547g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 547g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)= 13
/(porcja 547g )=   72,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 34.2 /(porcja 547g )= 
 190,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.6 /(porcja 547g )=   75,40
%

Kanapka z twarożkiem i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  twarożek 25g, pomidor
15g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
20327.5 /(porcja 2g )=  
406,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 605
/(porc ja 2g )=   12,10 g
Tłuszcz (100g)= 345.5
/(porcja 2g )=   6,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 194.5
/(porcja 2g )=   3,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3890.5 /(porcja 2g )= 
 77,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1991.5 /(porcja 2g )= 
 39,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
371 /(porcja 2g )=   7,40 g
Sól (100g)= 33.5 /(porcja 2g
)=   0,70 g
%  energii z białka (100g)=
1703 /(porcja 2g )=   34,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  11799.5 /(porcja 2g
)=   236,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1171 /(porcja 2g )=   23,40 %

Ogórkowa z ziemniakami * 
400 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Ryż na sypko  200 g
Frykadelki wp faszerowane
warzywami  120 g (GLU PSZ,
JAJ, GOR,)
Sos pomidorowy  100 ml
(GLU PSZ,)
Fasolka szparagowa z wody* 
100 g
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
74.3 / (porcja 1220g )=  
928,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.9
/(porcja 1220g )=   35,60 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
1220g )=   28,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .5 /(porc ja
1220g )=   6,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  11.1 /(porcja 1220g
)=   139,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.7 /(porc ja 1220g )= 
 21,20 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 1
/(porcja 1220g )=   12,00 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 1220g
)=   6,50 g
%  energii z białka (100g)=
10.7 / (porcja 1220g )=  
134,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32 /(porcja 1220g )=   
399,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.5 /(porcja 1220g )=   105,60
%

Jogurt naturalny 150g  1 szt
(MLE,)
Pieczywo chrupkie  30 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
636.6 /(porcja 31g )=   197,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 28
/(porc ja 31g )=    8,70 g
Tłuszcz (100g)= 10.9 /(porc ja
31g )=   3,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 5.9 /(porc ja
31g )=   1,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 103.6 /(porcja 31g )= 
 32,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 20.4 /(porcja 31g )=  
6,30 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 31g )= 0 
Sól (100g)= 1.1 / (porc ja 31g
)=   0,30 g
%  energii z białka (100g)=
140.5 /(porcja 31g )=   43,50
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 202 /(porcja 31g )=  
62,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
142 /(porcja 31g )=   44,00 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
wieprzowa, wędzona,
parzona  30 g (GLU PSZ,
SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
106.5 /(porcja 498g )=  
532,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.3
/(porcja 498g )=    21,70 g
Tłuszcz (100g)= 4.8 /(porc ja
498g )=   23,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.3 /(porc ja
498g )=   6,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.7 /(porcja 498g )= 
 58,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 498g )=  
11,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 498g )=   3,80 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 498g
)=   1,60 g
%  energii z białka (100g)=  5.6
/(porcja 498g )=   27,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 22.7 /(porcja 498g )= 
 113,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.9 /(porcja 498g )=   24,50 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 633,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   105,00 g
Tłuszcz   83,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   26,70 g
Węglowodany ogółem   375,60
g
suma cukrów prostych   96,50 g
Błonnik pokarmowy   26,70 g
Sól   11,30 g
% energii z białka   311,70 %
% energii z węglowowodanów 
1 002,10 %
% energii z tłuszczu   272,90 %

Wy druk  z  MAPI  J ADŁ OSPIS 2 strona 31 z 48

Wydrukował: DGiermakowska, Data i godzina wydruku: 2020-05-19 11:45:53F ormul arz :J adl os pi s _T y godniow y _pos i l k i _w _k ol umnac h. f r3



<nazwa jednostki> <ulica>, <kod>, <miasto>

Jadłospisy tygodniowe  za okres od dnia 2020-05-20 do dnia 2020-05-31 KUCHNIA KRAKÓW ŚNIADECKICH

Śniadanie 2. śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja SUMA

2
02

0
-0

5-
2

7 
śr

o
da

Ż
E

R
- O

kr
e

s 
la

kt
a

cj
i "

D
ie

ta
 m

a
m

y"

Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Ser mozzarella  40 g (MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
107.7 /(porcja 547g )=  
598,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.3
/(porcja 547g )=    29,50 g
Tłuszcz (100g)= 4.2 /(porc ja
547g )=   23,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.5 /(porc ja
547g )=   8,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.3 /(porcja 547g )= 
 68,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.2 /(porc ja 547g )=  
18,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 547g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 547g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)= 13
/(porcja 547g )=   72,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 34.2 /(porcja 547g )= 
 190,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.6 /(porcja 547g )=   75,40
%

Kanapka z twarożkiem i
pomidorem (chleb 60g,  masło
5g,  twarożek 25g, pomidor
15g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
20327.5 /(porcja 2g )=  
406,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 605
/(porc ja 2g )=   12,10 g
Tłuszcz (100g)= 345.5
/(porcja 2g )=   6,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 194.5
/(porcja 2g )=   3,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3890.5 /(porcja 2g )= 
 77,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1991.5 /(porcja 2g )= 
 39,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
371 /(porcja 2g )=   7,40 g
Sól (100g)= 33.5 /(porcja 2g
)=   0,70 g
%  energii z białka (100g)=
1703 /(porcja 2g )=   34,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  11799.5 /(porcja 2g
)=   236,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1171 /(porcja 2g )=   23,40 %

Ogórkowa z ziemniakami * 
400 ml (GLU PSZ, MLE,
SEL,)
Ryż na sypko  220 g
Frykadelki wp faszerowane
warzywami  120 g (GLU PSZ,
JAJ, GOR,)
Sos pomidorowy  100 ml
(GLU PSZ,)
Fasolka szparagowa z wody* 
100 g
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
76.8 / (porcja 1220g )=  
960,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.9
/(porcja 1220g )=   36,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
1220g )=   28,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .5 /(porc ja
1220g )=   6,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)=  11.6 /(porcja 1220g
)=   145,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.7 /(porc ja 1220g )= 
 21,20 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 1
/(porcja 1220g )=   12,20 g
Sól (100g)= .6 /(porcja 1220g
)=   7,00 g
%  energii z białka (100g)=
10.8 / (porcja 1220g )=  
134,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  32.6 /(porcja 1220g
)=   407,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.5 /(porcja 1220g )=   106,30
%

Jogurt naturalny 150g  1 szt
(MLE,)
Pieczywo chrupkie  30 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
636.6 /(porcja 31g )=   197,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 28
/(porc ja 31g )=    8,70 g
Tłuszcz (100g)= 10.9 /(porc ja
31g )=   3,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 5.9 /(porc ja
31g )=   1,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 103.6 /(porcja 31g )= 
 32,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 20.4 /(porcja 31g )=  
6,30 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 31g )= 0 
Sól (100g)= 1.1 / (porc ja 31g
)=   0,30 g
%  energii z białka (100g)=
140.5 /(porcja 31g )=   43,50
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 202 /(porcja 31g )=  
62,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
142 /(porcja 31g )=   44,00 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
wieprzowa, wędzona,
parzona  40 g (GLU PSZ,
SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
108.8 /(porcja 498g )=  
544,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.7
/(porcja 498g )=    23,20 g
Tłuszcz (100g)= 4.8 /(porc ja
498g )=   24,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.3 /(porc ja
498g )=   6,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.8 /(porcja 498g )= 
 58,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 498g )=  
11,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 498g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 498g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=  5.6
/(porcja 498g )=   27,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 22.7 /(porcja 498g )= 
 113,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.9 /(porcja 498g )=   24,50 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 706,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   109,70 g
Tłuszcz   86,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   26,90 g
Węglowodany ogółem   382,30
g
suma cukrów prostych   96,50 g
Błonnik pokarmowy   26,90 g
Sól   12,10 g
% energii z białka   312,30 %
% energii z węglowowodanów 
1 009,20 %
% energii z tłuszczu   273,60 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Twarożek  50 g (MLE,)
Ogonówka wędzona
wieprzowa parzona  30 g
(GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
89.5 /(porc ja 577g )=   526,70
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.5
/(porcja 577g )=    26,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
577g )=   17,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
577g )=   9,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 577g )= 
 68,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 577g )=  
20,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 577g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 577g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)= 16
/(porcja 577g )=   94,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 30.4 /(porcja 577g )= 
 178,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.6 /(porcja 577g )=   92,00
%

Kanapka z szynką drobiową
(razow y 40g, margaryna 5g,
szynka 25g)  1 szt (GLU PSZ,
SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14900 /(porcja 1g )=   149,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 612
/(porcja 1g )=   6,10 g
Tłuszcz (100g)= 513 /(porc ja
1g )=   5,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 171 /(porc ja
1g )=   1,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2094 /(porcja 1g )=  
20,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 17 /(porcja 1g )=  
0,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
256 /(porcja 1g )=   2,60 g
Sól (100g)=  99 /(porcja 1g )=  
1,00 g
%  energii z białka (100g)=
584 /(porcja 1g )=   5,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 2956 /(porcja 1g )=  
29,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
749 /(porcja 1g )=   7,50 %

Ziemniaczana *  250 ml (GLU
PSZ, MLE, SEL,)
Kasza bulgur  150 g (GLU
PSZ,)
Pieczeń rzymska z jajkiem 
120 g (GLU PSZ, JAJ,)
Surówka z kapusty  czerwonej
 100 g
Buraczki gotowane  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
50.2 / (porcja 1240g )=  
627,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.7
/(porcja 1240g )=   33,80 g
Tłuszcz (100g)= 1.9 /(porc ja
1240g )=   23,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .4 /(porc ja
1240g )=   5,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 7 /(porcja 1240g )=  
87,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 1240g )= 
 27,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 1240g )=   8,90 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1240g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=  9.8
/(porcja 1240g )=   122,70 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 24 /(porcja 1240g )=   
300,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
7 /(porcja 1240g )=   87,20 %

kefir szt  1 szt (MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14100 /(porcja 2g )=   282,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 430
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 230 /(porc ja
2g )=   4,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 131 /(porc ja
2g )=   2,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2620 /(porcja 2g )=  
52,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2330 /(porcja 2g )=  
46,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
170 /(porcja 2g )=   3,40 g
Sól (100g)=  10 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
3140 /(porcja 2g )=   62,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 12760 /(porcja 2g )=   
255,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
3770 /(porcja 2g )=   75,40 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z  jaj ze szczypiorkiem i
cebulką  80 g (JAJ, MLE,
GOR,)
Ogórek kiszony  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
88.9 /(porc ja 537g )=   467,90
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.1
/(porcja 537g )=    16,30 g
Tłuszcz (100g)= 4 /(porc ja
537g )=   20,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
537g )=   8,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.5 /(porcja 537g )= 
 55,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.9 /(porc ja 537g )=  
9,90 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 537g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 537g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=
11.6 /(porcja 537g )=   61,20
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 20.6 /(porcja 537g )= 
 108,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.5 /(porcja 537g )=   70,80
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 052,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   91,00 g
Tłuszcz   71,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   27,70 g
Węglowodany ogółem   284,50
g
suma cukrów prostych   104,60
g
Błonnik pokarmowy   22,20 g
Sól   7,40 g
% energii z białka   346,60 %
% energii z węglowowodanów  
872,20 %
% energii z tłuszczu   332,90 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Twarożek  50 g (MLE,)
Ogonówka wędzona
wieprzowa parzona  30 g
(GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
89.5 /(porc ja 577g )=   526,70
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.5
/(porcja 577g )=    26,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
577g )=   17,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
577g )=   9,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 577g )= 
 68,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 577g )=  
20,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 577g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 577g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)= 16
/(porcja 577g )=   94,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 30.4 /(porcja 577g )= 
 178,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.6 /(porcja 577g )=   92,00
%

Kanapka z szynką drobiową
(razow y 40g, margaryna 5g,
szynka 25g)  1 szt (GLU PSZ,
SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14900 /(porcja 1g )=   149,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 612
/(porcja 1g )=   6,10 g
Tłuszcz (100g)= 513 /(porc ja
1g )=   5,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 171 /(porc ja
1g )=   1,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2094 /(porcja 1g )=  
20,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 17 /(porcja 1g )=  
0,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
256 /(porcja 1g )=   2,60 g
Sól (100g)=  99 /(porcja 1g )=  
1,00 g
%  energii z białka (100g)=
584 /(porcja 1g )=   5,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 2956 /(porcja 1g )=  
29,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
749 /(porcja 1g )=   7,50 %

Ziemniaczana *  300 ml (GLU
PSZ, MLE, SEL,)
Kasza bulgur  200 g (GLU
PSZ,)
Pieczeń rzymska z jajkiem 
150 g (GLU PSZ, JAJ,)
Surówka z kapusty  czerwonej
 100 g
Buraczki gotowane  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
59.1 / (porcja 1240g )=  
738,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.3
/(porcja 1240g )=   41,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
1240g )=   28,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .5 /(porc ja
1240g )=   6,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 8.1 /(porc ja 1240g )= 
 101,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 1240g )= 
 28,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 1240g )=   9,50 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1240g
)=   2,30 g
%  energii z białka (100g)=
11.2 / (porcja 1240g )=  
140,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  26.1 /(porcja 1240g
)=   326,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.4 /(porcja 1240g )=   105,10
%

kefir szt  1 szt (MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14100 /(porcja 2g )=   282,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 430
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 230 /(porc ja
2g )=   4,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 131 /(porc ja
2g )=   2,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2620 /(porcja 2g )=  
52,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2330 /(porcja 2g )=  
46,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
170 /(porcja 2g )=   3,40 g
Sól (100g)=  10 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
3140 /(porcja 2g )=   62,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 12760 /(porcja 2g )=   
255,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
3770 /(porcja 2g )=   75,40 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z  jaj ze szczypiorkiem i
cebulką  90 g (JAJ, MLE,
GOR,)
Ogórek kiszony  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
92 /(porcja 537g )=   484,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.3
/(porcja 537g )=    17,40 g
Tłuszcz (100g)= 4.2 /(porc ja
537g )=   22,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.7 /(porc ja
537g )=   8,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.5 /(porcja 537g )= 
 55,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.9 /(porc ja 537g )=  
10,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 537g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 537g
)=   2,30 g
%  energii z białka (100g)=
12.2 /(porcja 537g )=   64,30
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 20.7 /(porcja 537g )= 
 109,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
14.6 /(porcja 537g )=   76,80
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 180,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   99,50 g
Tłuszcz   77,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   29,20 g
Węglowodany ogółem   298,10
g
suma cukrów prostych   105,10
g
Błonnik pokarmowy   22,80 g
Sól   7,90 g
% energii z białka   367,50 %
% energii z węglowowodanów  
898,70 %
% energii z tłuszczu   356,80 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Twarożek  50 g (MLE,)
Ogonówka wędzona
wieprzowa parzona  30 g
(GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
89.5 /(porc ja 577g )=   526,70
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.5
/(porcja 577g )=    26,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
577g )=   17,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
577g )=   9,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 577g )= 
 68,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 577g )=  
20,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 577g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 577g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)= 16
/(porcja 577g )=   94,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 30.4 /(porcja 577g )= 
 178,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.6 /(porcja 577g )=   92,00
%

Kanapka z szynką drobiową
(razow y 40g, margaryna 5g,
szynka 25g)  1 szt (GLU PSZ,
SOJ,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
147.8 /(porcja 151g )=  
224,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.4
/(porc ja 151g )=   6,70 g
Tłuszcz (100g)= 3.8 /(porc ja
151g )=   5,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.2 /(porc ja
151g )=   1,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 25.8 /(porcja 151g )= 
 39,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 9.7 /(porc ja 151g )=  
14,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
3.7 /(porcja 151g )=   5,60 g
Sól (100g)= .7 /(porcja 151g
)=   1,00 g
%  energii z białka (100g)=  7.1
/(porcja 151g )=   10,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  100.7 /(porcja 151g
)=   152,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12 /(porcja 151g )=   18,10 %

Ziemniaczana *  400 ml (GLU
PSZ, MLE, SEL,)
Kasza bulgur  200 g (GLU
PSZ,)
Pieczeń rzymska z jajkiem 
150 g (GLU PSZ, JAJ,)
Surówka z kapusty  czerwonej
 100 g
Buraczki gotowane  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
62.5 / (porcja 1240g )=  
780,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.4
/(porcja 1240g )=   42,30 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
1240g )=   29,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .5 /(porc ja
1240g )=   6,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 8.8 /(porc ja 1240g )= 
 110,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 1240g )= 
 28,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 1240g )=   10,30 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1240g
)=   2,60 g
%  energii z białka (100g)=
11.7 / (porcja 1240g )=  
146,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  29.2 /(porcja 1240g
)=   364,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.7 /(porcja 1240g )=   108,40
%

kefir szt  1 szt (MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14100 /(porcja 2g )=   282,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 430
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 230 /(porc ja
2g )=   4,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 131 /(porc ja
2g )=   2,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2620 /(porcja 2g )=  
52,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2330 /(porcja 2g )=  
46,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
170 /(porcja 2g )=   3,40 g
Sól (100g)=  10 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
3140 /(porcja 2g )=   62,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 12760 /(porcja 2g )=   
255,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
3770 /(porcja 2g )=   75,40 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z  jaj ze szczypiorkiem i
cebulką  90 g (JAJ, MLE,
GOR,)
Ser żółty   30 g (MLE,)
Ogórek kiszony  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
102.1 /(porcja 597g )=  
600,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.4
/(porcja 597g )=    25,90 g
Tłuszcz (100g)= 5.3 /(porc ja
597g )=   31,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.5 /(porc ja
597g )=   14,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 9.5 /(porc ja 597g )=  
55,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.7 /(porc ja 597g )=  
10,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 597g )=   3,50 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 597g
)=   2,90 g
%  energii z białka (100g)=
10.9 /(porcja 597g )=   64,30
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 18.5 /(porcja 597g )= 
 109,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.1 /(porcja 597g )=   76,80
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 413,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   109,70 g
Tłuszcz   87,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   35,50 g
Węglowodany ogółem   325,90
g
suma cukrów prostych   120,20
g
Błonnik pokarmowy   26,60 g
Sól   8,80 g
% energii z białka   378,10 %
% energii z węglowowodanów 
1 060,10 %
% energii z tłuszczu   370,70 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ogonówka wędzona
wieprzowa parzona  40 g
(GLU PSZ, SOJ, MLE,)
Twarożek  50 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
91.4 /(porc ja 577g )=   537,60
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.7
/(porcja 577g )=    27,80 g
Tłuszcz (100g)= 3 /(porc ja
577g )=   17,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.7 /(porc ja
577g )=   9,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 577g )= 
 68,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.4 /(porc ja 577g )=  
20,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 577g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 577g
)=   2,50 g
%  energii z białka (100g)= 16
/(porcja 577g )=   94,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 30.4 /(porcja 577g )= 
 178,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
15.6 /(porcja 577g )=   92,00
%

Kanapka z szynką drobiową
(razow y 40g, margaryna 5g,
szynka 25g)  1 szt (GLU PSZ,
SOJ,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
147.8 /(porcja 151g )=  
224,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.4
/(porc ja 151g )=   6,70 g
Tłuszcz (100g)= 3.8 /(porc ja
151g )=   5,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.2 /(porc ja
151g )=   1,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 25.8 /(porcja 151g )= 
 39,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 9.7 /(porc ja 151g )=  
14,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
3.7 /(porcja 151g )=   5,60 g
Sól (100g)= .7 /(porcja 151g
)=   1,00 g
%  energii z białka (100g)=  7.1
/(porcja 151g )=   10,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  100.7 /(porcja 151g
)=   152,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12 /(porcja 151g )=   18,10 %

Ziemniaczana *  400 ml (GLU
PSZ, MLE, SEL,)
Kasza bulgur  220 g (GLU
PSZ,)
Pieczeń rzymska z jajkiem 
150 g (GLU PSZ, JAJ,)
Surówka z kapusty  czerwonej
 100 g
Buraczki gotowane  100 g
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
62.7 / (porcja 1240g )=  
783,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.4
/(porcja 1240g )=   42,60 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
1240g )=   29,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .5 /(porc ja
1240g )=   6,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 9 /(porcja 1240g )=  
111,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 1240g )= 
 28,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 1240g )=   10,30 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1240g
)=   2,60 g
%  energii z białka (100g)=
11.7 / (porcja 1240g )=  
146,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  29.2 /(porcja 1240g
)=   364,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.7 /(porcja 1240g )=   108,70
%

kefir szt  1 szt (MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
14100 /(porcja 2g )=   282,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 430
/(porcja 2g )=   8,60 g
Tłuszcz (100g)= 230 /(porc ja
2g )=   4,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 131 /(porc ja
2g )=   2,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2620 /(porcja 2g )=  
52,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2330 /(porcja 2g )=  
46,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
170 /(porcja 2g )=   3,40 g
Sól (100g)=  10 /(porcja 2g )=  
0,20 g
%  energii z białka (100g)=
3140 /(porcja 2g )=   62,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 12760 /(porcja 2g )=   
255,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
3770 /(porcja 2g )=   75,40 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z  jaj ze szczypiorkiem i
cebulką  100 g (JAJ, MLE,
GOR,)
Ser żółty   40 g (MLE,)
Ogórek kiszony  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
111.4 /(porcja 597g )=  
655,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.1
/(porcja 597g )=    29,80 g
Tłuszcz (100g)= 6 /(porc ja
597g )=   35,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.9 /(porc ja
597g )=   17,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 9.5 /(porc ja 597g )=  
56,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.7 /(porc ja 597g )=  
10,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 597g )=   3,50 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 597g
)=   3,10 g
%  energii z białka (100g)=
11.5 /(porcja 597g )=   67,40
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 18.6 /(porcja 597g )= 
 109,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
14.1 /(porcja 597g )=   82,70
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 482,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   115,50 g
Tłuszcz   92,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   37,90 g
Węglowodany ogółem   327,80
g
suma cukrów prostych   120,30
g
Błonnik pokarmowy   26,60 g
Sól   9,40 g
% energii z białka   381,20 %
% energii z węglowowodanów 
1 060,70 %
% energii z tłuszczu   376,90 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z  twarogu i rzodkiewki  
50 g (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  30 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
92.7 /(porc ja 557g )=   515,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.4
/(porcja 557g )=    24,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
557g )=   16,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.7 /(porc ja
557g )=   9,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.6 /(porcja 557g )= 
 69,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.6 /(porc ja 557g )=  
20,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 557g )=   4,20 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 557g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=
16.7 /(porcja 557g )=   93,00
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32.9 /(porcja 557g )= 
 183,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16.4 /(porcja 557g )=   90,80
%

Kanapka z twarożkiem i
sałatą (chleb 60g, margary na
5g,  twarożek 25g,  sałata 5g) 
1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
20225 /(porcja 1g )=   202,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  1004
/(porc ja 1g )=   10,00 g
Tłuszcz (100g)= 536 /(porc ja
1g )=   5,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 259 /(porc ja
1g )=   2,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3035 /(porcja 1g )=  
30,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 108 /(porcja 1g )=  
1,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  66 /(porcja 1g )=  
0,70 g
%  energii z białka (100g)=
2481 /(porcja 1g )=   24,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4902 /(porcja 1g )=  
49,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1718 /(porcja 1g )=   17,20 %

Krupnik  jęczmienny *  250 ml
(GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   150 g
Ryba smażona (Tilapia)  100
g (GLU PSZ, JAJ, RYB,)
Surówka z kapusty  kiszonej  
100 g
Sos grecki*  100 g (GLU PSZ,
SEL,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
56.2 / (porcja 1200g )=  
702,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.6
/(porcja 1200g )=   32,20 g
Tłuszcz (100g)= 2 /(porc ja
1200g )=   25,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .2 /(porc ja
1200g )=   2,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 7.4 /(porc ja 1200g )= 
 92,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.7 /(porc ja 1200g )= 
 20,90 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 1200g )=   11,10 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1200g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=  5.5
/(porcja 1200g )=   68,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  23.8 /(porcja 1200g
)=   297,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.5 /(porc ja 1200g )=   55,90
%

Jogurt naturalny 150g  1 szt
(MLE,)
Kiwi  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
7140 /(porcja 2g )=   142,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 354.5
/(porcja 2g )=   7,10 g
Tłuszcz (100g)= 172 /(porc ja
2g )=   3,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 95 /(porc ja
2g )=   1,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 1076.5 /(porcja 2g )= 
 21,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 715.5 /(porcja 2g )=  
14,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
92.5 /(porcja 2g )=   1,90 g
Sól (100g)= 12.5 /(porcja 2g
)=   0,30 g
%  energii z białka (100g)=
2443.5 /(porcja 2g )=   48,90
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 6638.5 /(porcja 2g )= 
 132,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2523 /(porcja 2g )=   50,50 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek Fromage  50 g (GLU
PSZ, MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
104.2 /(porcja 492g )=  
520,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.6
/(porcja 492g )=    13,10 g
Tłuszcz (100g)= 5.3 /(porc ja
492g )=   26,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.7 /(porc ja
492g )=   18,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.5 /(porcja 492g )= 
 57,60 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 492g )=  
11,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 492g )=   3,50 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 492g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=  7.6
/(porcja 492g )=   38,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.7 /(porcja 492g )= 
 133,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.4 /(porcja 492g )=   67,10
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 083,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   86,60 g
Tłuszcz   76,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   34,70 g
Węglowodany ogółem   272,00
g
suma cukrów prostych   68,20 g
Błonnik pokarmowy   24,60 g
Sól   6,30 g
% energii z białka   273,10 %
% energii z węglowowodanów  
795,50 %
% energii z tłuszczu   281,50 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z  twarogu i rzodkiewki  
50 g (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  30 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
92.7 /(porc ja 557g )=   515,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.4
/(porcja 557g )=    24,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
557g )=   16,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.7 /(porc ja
557g )=   9,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.6 /(porcja 557g )= 
 69,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.6 /(porc ja 557g )=  
20,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 557g )=   4,20 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 557g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=
16.7 /(porcja 557g )=   93,00
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32.9 /(porcja 557g )= 
 183,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16.4 /(porcja 557g )=   90,80
%

Kanapka z twarożkiem i
sałatą (chleb 60g, margary na
5g,  twarożek 25g,  sałata 5g) 
1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
20225 /(porcja 1g )=   202,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  1004
/(porc ja 1g )=   10,00 g
Tłuszcz (100g)= 536 /(porc ja
1g )=   5,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 259 /(porc ja
1g )=   2,60 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3035 /(porcja 1g )=  
30,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 108 /(porcja 1g )=  
1,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  66 /(porcja 1g )=  
0,70 g
%  energii z białka (100g)=
2481 /(porcja 1g )=   24,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4902 /(porcja 1g )=  
49,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1718 /(porcja 1g )=   17,20 %

Krupnik  jęczmienny *  300 ml
(GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   200 g
Ryba smażona (Tilapia)  120
g (GLU PSZ, JAJ, RYB,)
Surówka z kapusty  kiszonej  
100 g
Sos grecki*  100 g (GLU PSZ,
SEL,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
66 /(porcja 1200g )=   824,70
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.1
/(porcja 1200g )=   38,40 g
Tłuszcz (100g)= 2.3 /(porc ja
1200g )=   29,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .2 /(porc ja
1200g )=   2,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 8.7 /(porc ja 1200g )= 
 109,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.7 /(porc ja 1200g )= 
 21,30 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 1
/(porcja 1200g )=   12,50 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1200g
)=   2,60 g
%  energii z białka (100g)= 6
/(porcja 1200g )=   75,30 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 28 /(porcja 1200g )=   
349,70 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5 /(porcja 1200g )=   62,20 %

Jogurt naturalny 150g  1 szt
(MLE,)
Kiwi  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
7140 /(porcja 2g )=   142,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 354.5
/(porcja 2g )=   7,10 g
Tłuszcz (100g)= 172 /(porc ja
2g )=   3,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 95 /(porc ja
2g )=   1,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 1076.5 /(porcja 2g )= 
 21,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 715.5 /(porcja 2g )=  
14,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
92.5 /(porcja 2g )=   1,90 g
Sól (100g)= 12.5 /(porcja 2g
)=   0,30 g
%  energii z białka (100g)=
2443.5 /(porcja 2g )=   48,90
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 6638.5 /(porcja 2g )= 
 132,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2523 /(porcja 2g )=   50,50 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek Fromage  50 g (GLU
PSZ, MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
104.2 /(porcja 492g )=  
520,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.6
/(porcja 492g )=    13,10 g
Tłuszcz (100g)= 5.3 /(porc ja
492g )=   26,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.7 /(porc ja
492g )=   18,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.5 /(porcja 492g )= 
 57,60 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.3 /(porc ja 492g )=  
11,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 492g )=   3,50 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 492g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=  7.6
/(porcja 492g )=   38,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.7 /(porcja 492g )= 
 133,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
13.4 /(porcja 492g )=   67,10
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 205,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   92,80 g
Tłuszcz   80,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   35,00 g
Węglowodany ogółem   288,60
g
suma cukrów prostych   68,60 g
Błonnik pokarmowy   26,00 g
Sól   6,70 g
% energii z białka   280,00 %
% energii z węglowowodanów  
847,90 %
% energii z tłuszczu   287,80 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z  twarogu i rzodkiewki  
50 g (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  30 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
92.7 /(porc ja 557g )=   515,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.4
/(porcja 557g )=    24,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
557g )=   16,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.7 /(porc ja
557g )=   9,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.6 /(porcja 557g )= 
 69,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.6 /(porc ja 557g )=  
20,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 557g )=   4,20 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 557g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=
16.7 /(porcja 557g )=   93,00
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32.9 /(porcja 557g )= 
 183,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16.4 /(porcja 557g )=   90,80
%

Kanapka z twarożkiem i
sałatą (chleb 60g, margary na
5g,  twarożek 25g,  sałata 5g) 
1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
183 /(porc ja 151g )=   277,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  7 /(porc ja
151g )=   10,60 g
Tłuszcz (100g)= 3.9 /(porc ja
151g )=   6,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.8 /(porc ja
151g )=   2,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 32 /(porc ja 151g )=  
48,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 10.3 /(porcja 151g )= 
 15,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
4.6 /(porcja 151g )=   6,90 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 151g
)=   0,70 g
%  energii z białka (100g)=
19.6 /(porcja 151g )=   29,80
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  113.5 /(porcja 151g
)=   172,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
18.4 /(porcja 151g )=   27,80
%

Krupnik  jęczmienny *  400 ml
(GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   200 g
Ryba smażona (Tilapia)  120
g (GLU PSZ, JAJ, RYB,)
Surówka z kapusty  kiszonej  
100 g
Sos grecki*  100 g (GLU PSZ,
SEL,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
67.8 / (porcja 1200g )=  
847,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.1
/(porcja 1200g )=   39,00 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
1200g )=   29,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .2 /(porc ja
1200g )=   3,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 9.1 /(porc ja 1200g )= 
 113,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.8 /(porc ja 1200g )= 
 21,80 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 1
/(porcja 1200g )=   13,00 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1200g
)=   2,80 g
%  energii z białka (100g)=  6.2
/(porcja 1200g )=   77,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  28.7 /(porcja 1200g
)=   358,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5.2 /(porc ja 1200g )=   65,40
%

Jogurt naturalny 150g  1 szt
(MLE,)
Kiwi  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
7140 /(porcja 2g )=   142,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 354.5
/(porcja 2g )=   7,10 g
Tłuszcz (100g)= 172 /(porc ja
2g )=   3,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 95 /(porc ja
2g )=   1,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 1076.5 /(porcja 2g )= 
 21,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 715.5 /(porcja 2g )=  
14,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
92.5 /(porcja 2g )=   1,90 g
Sól (100g)= 12.5 /(porcja 2g
)=   0,30 g
%  energii z białka (100g)=
2443.5 /(porcja 2g )=   48,90
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 6638.5 /(porcja 2g )= 
 132,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2523 /(porcja 2g )=   50,50 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek Fromage  50 g (GLU
PSZ, MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  30 g (SOJ,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
98.8 /(porc ja 547g )=   549,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  3 /(porc ja
547g )=   16,60 g
Tłuszcz (100g)= 5 /(porc ja
547g )=   27,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.4 /(porc ja
547g )=   18,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.5 /(porcja 547g )= 
 58,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 547g )=  
11,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 547g )=   3,50 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 547g
)=   1,80 g
%  energii z białka (100g)=  6.8
/(porcja 547g )=   38,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 24 /(porc ja 547g )=  
133,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12.1 /(porcja 547g )=   67,10
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 332,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   97,50 g
Tłuszcz   82,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   35,70 g
Węglowodany ogółem   312,00
g
suma cukrów prostych   83,60 g
Błonnik pokarmowy   29,50 g
Sól   7,50 g
% energii z białka   287,60 %
% energii z węglowowodanów  
980,10 %
% energii z tłuszczu   301,60 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Pasta z  twarogu i rzodkiewki  
50 g (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  40 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
94.4 /(porc ja 557g )=   524,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.6
/(porcja 557g )=    25,50 g
Tłuszcz (100g)= 3 /(porc ja
557g )=   16,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.7 /(porc ja
557g )=   9,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 12.7 /(porcja 557g )= 
 70,30 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.6 /(porc ja 557g )=  
20,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 557g )=   4,20 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 557g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)=
16.7 /(porcja 557g )=   93,00
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32.9 /(porcja 557g )= 
 183,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16.4 /(porcja 557g )=   90,80
%

Kanapka z twarożkiem i
sałatą (chleb 60g, margary na
5g,  twarożek 25g,  sałata 5g) 
1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
183 /(porc ja 151g )=   277,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  7 /(porc ja
151g )=   10,60 g
Tłuszcz (100g)= 3.9 /(porc ja
151g )=   6,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.8 /(porc ja
151g )=   2,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 32 /(porc ja 151g )=  
48,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 10.3 /(porcja 151g )= 
 15,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
4.6 /(porcja 151g )=   6,90 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 151g
)=   0,70 g
%  energii z białka (100g)=
19.6 /(porcja 151g )=   29,80
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  113.5 /(porcja 151g
)=   172,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
18.4 /(porcja 151g )=   27,80
%

Krupnik  jęczmienny *  400 ml
(GLU PSZ, MLE, SEL,)
Ziemniaki   220 g
Ryba smażona (Tilapia)  120
g (GLU PSZ, JAJ, RYB,)
Surówka z kapusty  kiszonej  
100 g
Sos grecki*  100 g (GLU PSZ,
SEL,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
69.2 / (porcja 1200g )=  
865,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.2
/(porcja 1200g )=   39,40 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
1200g )=   29,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .2 /(porc ja
1200g )=   3,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 9.4 /(porc ja 1200g )= 
 117,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.8 /(porc ja 1200g )= 
 21,90 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
1.1 /(porc ja 1200g )=   13,30
g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1200g
)=   2,90 g
%  energii z białka (100g)=  6.4
/(porcja 1200g )=   79,60 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  30.1 /(porcja 1200g
)=   376,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
5.3 /(porc ja 1200g )=   65,60
%

Jogurt naturalny 150g  1 szt
(MLE,)
Kiwi  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
7140 /(porcja 2g )=   142,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 354.5
/(porcja 2g )=   7,10 g
Tłuszcz (100g)= 172 /(porc ja
2g )=   3,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 95 /(porc ja
2g )=   1,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 1076.5 /(porcja 2g )= 
 21,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 715.5 /(porcja 2g )=  
14,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
92.5 /(porcja 2g )=   1,90 g
Sól (100g)= 12.5 /(porcja 2g
)=   0,30 g
%  energii z białka (100g)=
2443.5 /(porcja 2g )=   48,90
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 6638.5 /(porcja 2g )= 
 132,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
2523 /(porcja 2g )=   50,50 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek Fromage  50 g (GLU
PSZ, MLE,)
Kiełbasa krakowska drobiowa
grubo rozdrobniona z
dodatkiem mięsa
wieprzowego wędzona
parzona  40 g (SOJ,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
100.5 /(porcja 547g )=  
558,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.2
/(porcja 547g )=    17,80 g
Tłuszcz (100g)= 5.1 /(porc ja
547g )=   28,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.4 /(porc ja
547g )=   19,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.6 /(porcja 547g )= 
 58,60 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 547g )=  
11,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 547g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 547g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)=  6.8
/(porcja 547g )=   38,00 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 24 /(porc ja 547g )=  
133,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12.1 /(porcja 547g )=   67,10
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 368,10 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   100,40 g
Tłuszcz   83,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   36,00 g
Węglowodany ogółem   316,80
g
suma cukrów prostych   83,70 g
Błonnik pokarmowy   29,80 g
Sól   8,10 g
% energii z białka   289,30 %
% energii z węglowowodanów  
997,40 %
% energii z tłuszczu   301,80 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek homo. naturalny  50 g
(MLE,)
Szynka farmerska wp. z
dodatk iem wody, wędzona,
parzona  30 g (SOJ,)
Papryka konserwowa  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
88.9 /(porc ja 597g )=   523,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.3
/(porcja 597g )=    25,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
597g )=   17,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.4 /(porc ja
597g )=   8,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 597g )= 
 68,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.9 /(porc ja 597g )=  
16,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 597g )=   4,10 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 597g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=
10.4 /(porcja 597g )=   61,10
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.5 /(porcja 597g )= 
 155,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16.1 /(porcja 597g )=   94,40
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19775 /(porcja 1g )=   197,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 795
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 561 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 312 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 26 /(porcja 1g )=  
0,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1047 /(porcja 1g )=   10,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4618 /(porcja 1g )=  
46,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
935 /(porcja 1g )=   9,40 %

Solferino *  250 ml (GLU
PSZ, MLE, SEL,)
Naleśniki z serem.   250 g
(GLU PSZ, JAJ, MLE,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
84.8 /(porc ja 900g )=   770,70
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.4
/(porcja 900g )=    31,20 g
Tłuszcz (100g)= 2 /(porc ja
900g )=   18,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .5 /(porc ja
900g )=   4,70 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 13.5 /(porcja 900g )= 
 123,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 4.3 /(porc ja 900g )=  
38,90 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.5 /(porcja 900g )=   4,90 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 900g
)=   0,80 g
%  energii z białka (100g)=
10.2 /(porcja 900g )=   92,80
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.7 /(porcja 900g )= 
 242,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.1 /(porcja 900g )=   73,90 %

Budyń o smaku 
śmietankowym/p z/c  150 ml
(MLE,)
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
137.9 /(porcja 180g )=  
246,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.3
/(porc ja 180g )=   7,70 g
Tłuszcz (100g)= 1.3 /(porc ja
180g )=   2,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
180g )=   0,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 27.4 /(porcja 180g )= 
 48,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 10.7 /(porcja 180g )= 
 19,10 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)= .1 /(porcja 180g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=  3.4
/(porcja 180g )=   6,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 16 /(porc ja 180g )=  
28,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.2 /(porcja 180g )=   0,40 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  5 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
107.1 /(porcja 502g )=  
535,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.5
/(porcja 502g )=    22,30 g
Tłuszcz (100g)= 5.1 /(porc ja
502g )=   25,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.2 /(porc ja
502g )=   15,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.2 /(porcja 502g )= 
 56,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 502g )=  
11,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 502g )=   3,70 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 502g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=  5.1
/(porcja 502g )=   25,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 22.2 /(porcja 502g )= 
 111,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.8 /(porcja 502g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 273,50 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   94,40 g
Tłuszcz   68,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   31,80 g
Węglowodany ogółem   327,20
g
suma cukrów prostych   86,20 g
Błonnik pokarmowy   16,60 g
Sól   6,30 g
% energii z białka   195,90 %
% energii z węglowowodanów  
584,10 %
% energii z tłuszczu   201,90 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek homo. naturalny  50 g
(MLE,)
Szynka farmerska wp. z
dodatk iem wody, wędzona,
parzona  30 g (SOJ,)
Papryka konserwowa  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
88.9 /(porc ja 597g )=   523,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.3
/(porcja 597g )=    25,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
597g )=   17,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.4 /(porc ja
597g )=   8,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 597g )= 
 68,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.9 /(porc ja 597g )=  
16,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 597g )=   4,10 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 597g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=
10.4 /(porcja 597g )=   61,10
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.5 /(porcja 597g )= 
 155,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16.1 /(porcja 597g )=   94,40
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19775 /(porcja 1g )=   197,80
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 795
/(porcja 1g )=   8,00 g
Tłuszcz (100g)= 561 /(porc ja
1g )=   5,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 312 /(porc ja
1g )=   3,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3081 /(porcja 1g )=  
30,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 26 /(porcja 1g )=  
0,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
391 /(porcja 1g )=   3,90 g
Sól (100g)=  120 /(porcja 1g )=
  1,20 g
%  energii z białka (100g)=
1047 /(porcja 1g )=   10,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4618 /(porcja 1g )=  
46,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
935 /(porcja 1g )=   9,40 %

Solferino *  300 ml (GLU
PSZ, MLE, SEL,)
Naleśniki z serem.   250 g
(GLU PSZ, JAJ, MLE,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
87.2 /(porc ja 900g )=   792,60
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.5
/(porcja 900g )=    31,80 g
Tłuszcz (100g)= 2 /(porc ja
900g )=   18,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .5 /(porc ja
900g )=   4,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 14.1 /(porcja 900g )= 
 127,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 4.3 /(porc ja 900g )=  
39,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 900g )=   5,40 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 900g
)=   0,90 g
%  energii z białka (100g)=
10.6 /(porcja 900g )=   95,90
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 28.7 /(porcja 900g )= 
 261,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.3 /(porcja 900g )=   75,80 %

Budyń o smaku 
śmietankowym/p z/c  150 ml
(MLE,)
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
137.9 /(porcja 180g )=  
246,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.3
/(porc ja 180g )=   7,70 g
Tłuszcz (100g)= 1.3 /(porc ja
180g )=   2,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
180g )=   0,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 27.4 /(porcja 180g )= 
 48,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 10.7 /(porcja 180g )= 
 19,10 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)= .1 /(porcja 180g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=  3.4
/(porcja 180g )=   6,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 16 /(porc ja 180g )=  
28,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.2 /(porcja 180g )=   0,40 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  5 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
107.1 /(porcja 502g )=  
535,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.5
/(porcja 502g )=    22,30 g
Tłuszcz (100g)= 5.1 /(porc ja
502g )=   25,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 3.2 /(porc ja
502g )=   15,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.2 /(porcja 502g )= 
 56,00 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.2 /(porc ja 502g )=  
11,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 502g )=   3,70 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 502g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=  5.1
/(porcja 502g )=   25,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 22.2 /(porcja 502g )= 
 111,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.8 /(porcja 502g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 295,40 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   95,00 g
Tłuszcz   69,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   31,90 g
Węglowodany ogółem   331,80
g
suma cukrów prostych   86,80 g
Błonnik pokarmowy   17,10 g
Sól   6,40 g
% energii z białka   199,00 %
% energii z węglowowodanów  
602,80 %
% energii z tłuszczu   203,80 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek homo. naturalny  50 g
(MLE,)
Szynka farmerska wp. z
dodatk iem wody, wędzona,
parzona  30 g (SOJ,)
Papryka konserwowa  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
88.9 /(porc ja 597g )=   523,00
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.3
/(porcja 597g )=    25,20 g
Tłuszcz (100g)= 2.9 /(porc ja
597g )=   17,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.4 /(porc ja
597g )=   8,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 597g )= 
 68,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.9 /(porc ja 597g )=  
16,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 597g )=   4,10 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 597g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=
10.4 /(porcja 597g )=   61,10
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.5 /(porcja 597g )= 
 155,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16.1 /(porcja 597g )=   94,40
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19587.5 /(porcja 2g )=  
391,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 497.5
/(porc ja 2g )=   10,00 g
Tłuszcz (100g)= 310.5
/(porcja 2g )=   6,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 168 /(porc ja
2g )=   3,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3890.5 /(porcja 2g )= 
 77,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1933 /(porcja 2g )=  
38,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
365.5 / (porcja 2g )=   7,30 g
Sól (100g)= 60.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
933.5 /(porcja 2g )=   18,70 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 11299 /(porcja 2g )=   
226,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
737.5 /(porcja 2g )=   14,80 %

Solferino *  400 ml (GLU
PSZ, MLE, SEL,)
Naleśniki z serem.   250 g
(GLU PSZ, JAJ, MLE,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
92 /(porcja 900g )=   836,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.6
/(porcja 900g )=    33,10 g
Tłuszcz (100g)= 2.1 /(porc ja
900g )=   18,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
900g )=   5,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 15.1 /(porcja 900g )= 
 136,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 4.5 /(porc ja 900g )=  
40,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 900g )=   6,30 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 900g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
11.2 /(porc ja 900g )=   102,10
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32.8 /(porcja 900g )= 
 298,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.8 /(porcja 900g )=   79,70 %

Budyń o smaku 
śmietankowym/p z/c  150 ml
(MLE,)
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
137.9 /(porcja 180g )=  
246,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.3
/(porc ja 180g )=   7,70 g
Tłuszcz (100g)= 1.3 /(porc ja
180g )=   2,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
180g )=   0,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 27.4 /(porcja 180g )= 
 48,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 10.7 /(porcja 180g )= 
 19,10 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)= .1 /(porcja 180g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=  3.4
/(porcja 180g )=   6,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 16 /(porc ja 180g )=  
28,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.2 /(porcja 180g )=   0,40 %

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Szynka z indy kiem drobiowa
z dodatkiem surowców
wieprzowych z połączonych
kawałków mięsa parzona  30
g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  5 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
101.1 /(porcja 542g )=  
561,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.6
/(porcja 542g )=    25,30 g
Tłuszcz (100g)= 4.8 /(porc ja
542g )=   26,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.9 /(porc ja
542g )=   16,20 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.4 /(porcja 542g )= 
 57,70 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2 /(porcja 542g )=  
11,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 542g )=   3,70 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 542g
)=   2,60 g
%  energii z białka (100g)=  4.6
/(porcja 542g )=   25,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 20 /(porc ja 542g )=  
111,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.3 /(porcja 542g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 559,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   101,30 g
Tłuszcz   70,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   32,70 g
Węglowodany ogółem   389,70
g
suma cukrów prostych   126,30
g
Błonnik pokarmowy   21,40 g
Sól   7,40 g
% energii z białka   213,40 %
% energii z węglowowodanów  
819,90 %
% energii z tłuszczu   213,10 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek homo. naturalny  50 g
(MLE,)
Szynka farmerska wp. z
dodatk iem wody, wędzona,
parzona  40 g (SOJ,)
Sałata zielona  10 g
Papryka konserwowa  60 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
91 /(porcja 597g )=   535,10
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.6
/(porcja 597g )=    26,90 g
Tłuszcz (100g)= 3 /(porc ja
597g )=   17,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.4 /(porc ja
597g )=   8,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.7 /(porcja 597g )= 
 68,60 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.9 /(porc ja 597g )=  
16,80 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 597g )=   4,10 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 597g
)=   2,50 g
%  energii z białka (100g)=
10.4 /(porcja 597g )=   61,10
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.5 /(porcja 597g )= 
 155,80 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16.1 /(porcja 597g )=   94,40
%

Kanapka z szynką i sałatą
(chleb 60g, masło 5g, szynka
25g, sałata 5g)  1 szt (GLU
PSZ, SOJ, MLE,)
Banan 1szt.  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
19587.5 /(porcja 2g )=  
391,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 497.5
/(porc ja 2g )=   10,00 g
Tłuszcz (100g)= 310.5
/(porcja 2g )=   6,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 168 /(porc ja
2g )=   3,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3890.5 /(porcja 2g )= 
 77,80 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1933 /(porcja 2g )=  
38,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
365.5 / (porcja 2g )=   7,30 g
Sól (100g)= 60.5 /(porcja 2g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
933.5 /(porcja 2g )=   18,70 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 11299 /(porcja 2g )=   
226,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
737.5 /(porcja 2g )=   14,80 %

Solferino *  400 ml (GLU
PSZ, MLE, SEL,)
Naleśniki z serem.   250 g
(GLU PSZ, JAJ, MLE,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
92 /(porcja 900g )=   836,30
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.6
/(porcja 900g )=    33,10 g
Tłuszcz (100g)= 2.1 /(porc ja
900g )=   18,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
900g )=   5,00 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 15.1 /(porcja 900g )= 
 136,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 4.5 /(porc ja 900g )=  
40,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 900g )=   6,30 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 900g
)=   1,20 g
%  energii z białka (100g)=
11.2 /(porc ja 900g )=   102,10
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 32.8 /(porcja 900g )= 
 298,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
8.8 /(porcja 900g )=   79,70 %

Budyń o smaku 
śmietankowym/p z/c  150 ml
(MLE,)
Biszkopty   30 g (GLU PSZ,
JAJ, SOJ,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
137.9 /(porcja 180g )=  
246,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.3
/(porc ja 180g )=   7,70 g
Tłuszcz (100g)= 1.3 /(porc ja
180g )=   2,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .1 /(porc ja
180g )=   0,10 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 27.4 /(porcja 180g )= 
 48,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 10.7 /(porcja 180g )= 
 19,10 g
Błonnik pokarmow y (100g)= 0
/(porcja 180g )=  0 
Sól (100g)= .1 /(porcja 180g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=  3.4
/(porcja 180g )=   6,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 16 /(porc ja 180g )=  
28,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
.2 /(porcja 180g )=   0,40 %

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Ser żółty   50 g (MLE,)
Szynka z indy kiem drobiowa
z dodatkiem surowców
wieprzowych z połączonych
kawałków mięsa parzona  40
g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  5 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
102.7 /(porcja 542g )=  
570,50 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 4.7
/(porcja 542g )=    26,30 g
Tłuszcz (100g)= 4.8 /(porc ja
542g )=   26,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.9 /(porc ja
542g )=   16,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.5 /(porcja 542g )= 
 58,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2 /(porcja 542g )=  
11,10 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 542g )=   3,70 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 542g
)=   2,80 g
%  energii z białka (100g)=  4.6
/(porcja 542g )=   25,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 20 /(porc ja 542g )=  
111,00 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.3 /(porcja 542g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 580,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   104,00 g
Tłuszcz   71,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   32,80 g
Węglowodany ogółem   390,40
g
suma cukrów prostych   126,30
g
Błonnik pokarmowy   21,40 g
Sól   7,90 g
% energii z białka   213,40 %
% energii z węglowowodanów  
819,90 %
% energii z tłuszczu   213,10 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Szynka konserwowa
wieprzowa, parzona z
połączonych kawałków mięsa
 30 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
129.1 /(porcja 483g )=  
614,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.3
/(porcja 483g )=    25,20 g
Tłuszcz (100g)= 5.5 /(porc ja
483g )=   26,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
483g )=   7,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 14.8 /(porcja 483g )= 
 70,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.9 /(porc ja 483g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 483g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 483g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=
14.1 /(porcja 483g )=   67,30
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 36 /(porc ja 483g )=  
171,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16 /(porcja 483g )=   76,10 %

Kanapka z twarożkiem (chleb
60g, margaryna 5g, twarożek
25g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
20835 /(porcja 1g )=   208,40
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 998
/(porc ja 1g )=   10,00 g
Tłuszcz (100g)= 615 /(porc ja
1g )=   6,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 230 /(porc ja
1g )=   2,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3021 /(porcja 1g )=  
30,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 103 /(porcja 1g )=  
1,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
384 /(porcja 1g )=   3,80 g
Sól (100g)=  67 /(porcja 1g )=  
0,70 g
%  energii z białka (100g)=
2307 /(porcja 1g )=   23,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4715 /(porcja 1g )=  
47,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1662 /(porcja 1g )=   16,60 %

Rosół z makaronem *  250 ml
(GLU PSZ, SEL,)
Ziemniaki   150 g
Udko pieczone 1 szt.  150 g
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
61.1 / (porcja 1200g )=  
763,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.7
/(porcja 1200g )=   46,70 g
Tłuszcz (100g)= 2.6 /(porc ja
1200g )=   32,70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
1200g )=   7,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 6.1 /(porc ja 1200g )= 
 75,60 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.9 /(porc ja 1200g )= 
 23,30 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 1200g )=   9,50 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1200g
)=   2,40 g
%  energii z białka (100g)= 12
/(porcja 1200g )=   149,30 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 24 /(porcja 1200g )=   
300,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12.7 / (porcja 1200g )=  
158,20 %

Jogurt brzoskwiniowy 150g  1
szt (MLE,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
132.7 /(porcja 151g )=  
201,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  4 /(porc ja
151g )=   6,00 g
Tłuszcz (100g)= 1.9 /(porc ja
151g )=   2,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .9 /(porc ja
151g )=   1,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 25.8 /(porcja 151g )= 
 39,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 15.5 /(porcja 151g )= 
 23,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
2.3 /(porcja 151g )=   3,50 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 151g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=
26.6 /(porcja 151g )=   40,40
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  135.3 /(porcja 151g
)=   205,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
27.6 /(porcja 151g )=   41,90
%

Herbata z/c   250 ml
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
77.7 /(porc ja 497g )=   388,70
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.9
/(porcja 497g )=    14,50 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
497g )=   11,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.3 /(porc ja
497g )=   6,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 497g )= 
 57,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 497g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 497g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 497g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=  6.5
/(porcja 497g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.4 /(porcja 497g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.8 /(porcja 497g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 176,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   102,40 g
Tłuszcz   80,00 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   25,70 g
Węglowodany ogółem   273,40
g
suma cukrów prostych   77,10 g
Błonnik pokarmowy   24,10 g
Sól   7,40 g
% energii z białka   312,60 %
% energii z węglowowodanów  
856,30 %
% energii z tłuszczu   316,60 %

Wy druk  z  MAPI  J ADŁ OSPIS 2 strona 45 z 48

Wydrukował: DGiermakowska, Data i godzina wydruku: 2020-05-19 11:45:53F ormul arz :J adl os pi s _T y godniow y _pos i l k i _w _k ol umnac h. f r3



<nazwa jednostki> <ulica>, <kod>, <miasto>

Jadłospisy tygodniowe  za okres od dnia 2020-05-20 do dnia 2020-05-31 KUCHNIA KRAKÓW ŚNIADECKICH

Śniadanie 2. śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja SUMA

2
02

0
-0

5
-3

1
 n

ie
d

zi
el

a

Ż
E

R
- 

II
 t

ry
m

e
st

r "
D

ie
ta

 m
a

m
y"

Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Szynka konserwowa
wieprzowa, parzona z
połączonych kawałków mięsa
 30 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
129.1 /(porcja 483g )=  
614,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.3
/(porcja 483g )=    25,20 g
Tłuszcz (100g)= 5.5 /(porc ja
483g )=   26,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
483g )=   7,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 14.8 /(porcja 483g )= 
 70,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.9 /(porc ja 483g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 483g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 483g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=
14.1 /(porcja 483g )=   67,30
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 36 /(porc ja 483g )=  
171,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16 /(porcja 483g )=   76,10 %

Kanapka z twarożkiem (chleb
60g, margaryna 5g, twarożek
25g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
20835 /(porcja 1g )=   208,40
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 998
/(porc ja 1g )=   10,00 g
Tłuszcz (100g)= 615 /(porc ja
1g )=   6,20 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 230 /(porc ja
1g )=   2,30 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 3021 /(porcja 1g )=  
30,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 103 /(porcja 1g )=  
1,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
384 /(porcja 1g )=   3,80 g
Sól (100g)=  67 /(porcja 1g )=  
0,70 g
%  energii z białka (100g)=
2307 /(porcja 1g )=   23,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 4715 /(porcja 1g )=  
47,20 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1662 /(porcja 1g )=   16,60 %

Rosół z makaronem *  300 ml
(GLU PSZ, SEL,)
Ziemniaki   200 g
Udko pieczone 1 szt.  150 g
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
65.6 / (porcja 1200g )=  
820,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.9
/(porcja 1200g )=   48,10 g
Tłuszcz (100g)= 2.6 /(porc ja
1200g )=   32,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
1200g )=   7,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 7.1 /(porc ja 1200g )= 
 88,60 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.9 /(porc ja 1200g )= 
 23,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 1200g )=   10,50 g
Sól (100g)= .2 /(porcja 1200g
)=   2,80 g
%  energii z białka (100g)=
12.4 / (porcja 1200g )=  
154,80 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  27.9 /(porcja 1200g
)=   348,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12.7 / (porcja 1200g )=  
159,20 %

Jogurt brzoskwiniowy 150g  1
szt (MLE,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
132.7 /(porcja 151g )=  
201,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  4 /(porc ja
151g )=   6,00 g
Tłuszcz (100g)= 1.9 /(porc ja
151g )=   2,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .9 /(porc ja
151g )=   1,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 25.8 /(porcja 151g )= 
 39,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 15.5 /(porcja 151g )= 
 23,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
2.3 /(porcja 151g )=   3,50 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 151g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=
26.6 /(porcja 151g )=   40,40
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  135.3 /(porcja 151g
)=   205,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
27.6 /(porcja 151g )=   41,90
%

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
77.7 /(porc ja 497g )=   388,70
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 2.9
/(porcja 497g )=    14,50 g
Tłuszcz (100g)= 2.4 /(porc ja
497g )=   11,80 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.3 /(porc ja
497g )=   6,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 11.6 /(porcja 497g )= 
 57,90 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2.1 /(porc ja 497g )=  
10,70 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.7 /(porcja 497g )=   3,50 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 497g
)=   2,20 g
%  energii z białka (100g)=  6.5
/(porcja 497g )=   32,50 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 26.4 /(porcja 497g )= 
 132,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
4.8 /(porcja 497g )=   23,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 232,70 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   103,80 g
Tłuszcz   80,10 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   25,80 g
Węglowodany ogółem   286,40
g
suma cukrów prostych   77,40 g
Błonnik pokarmowy   25,10 g
Sól   7,80 g
% energii z białka   318,10 %
% energii z węglowowodanów  
904,50 %
% energii z tłuszczu   317,60 %
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Szynka konserwowa
wieprzowa, parzona z
połączonych kawałków mięsa
 30 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
129.1 /(porcja 483g )=  
614,60 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.3
/(porcja 483g )=    25,20 g
Tłuszcz (100g)= 5.5 /(porc ja
483g )=   26,40 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
483g )=   7,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 14.8 /(porcja 483g )= 
 70,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.9 /(porc ja 483g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 483g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 483g
)=   1,90 g
%  energii z białka (100g)=
14.1 /(porcja 483g )=   67,30
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 36 /(porc ja 483g )=  
171,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16 /(porcja 483g )=   76,10 %

Kanapka z twarożkiem (chleb
60g, margaryna 5g, twarożek
25g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Kiwi  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
13057.5 /(porcja 2g )=  
261,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 538.5
/(porc ja 2g )=   10,80 g
Tłuszcz (100g)= 329.5
/(porcja 2g )=   6,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 120.5
/(porcja 2g )=   2,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2122 /(porcja 2g )=  
42,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 452 /(porcja 2g )=  
9,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
284.5 / (porcja 2g )=   5,70 g
Sól (100g)=  34 /(porcja 2g )=  
0,70 g
%  energii z białka (100g)=
1422 /(porcja 2g )=   28,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5868.5 /(porcja 2g )= 
 117,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1156.5 /(porcja 2g )=   23,10
%

Rosół z makaronem *  400 ml
(GLU PSZ, SEL,)
Ziemniaki   200 g
Udko pieczone 1 szt.  150 g
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
67.7 / (porcja 1200g )=  
845,80 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.9
/(porcja 1200g )=   49,00 g
Tłuszcz (100g)= 2.6 /(porc ja
1200g )=   32,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
1200g )=   7,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 7.5 /(porc ja 1200g )= 
 94,10 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.9 /(porc ja 1200g )= 
 24,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 1200g )=   10,90 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 1200g
)=   3,10 g
%  energii z białka (100g)=
12.6 / (porcja 1200g )=  
157,20 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  28.7 /(porcja 1200g
)=   358,30 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12.8 / (porcja 1200g )=  
160,10 %

Jogurt brzoskwiniowy 150g  1
szt (MLE,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
132.7 /(porcja 151g )=  
201,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  4 /(porc ja
151g )=   6,00 g
Tłuszcz (100g)= 1.9 /(porc ja
151g )=   2,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .9 /(porc ja
151g )=   1,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 25.8 /(porcja 151g )= 
 39,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 15.5 /(porcja 151g )= 
 23,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
2.3 /(porcja 151g )=   3,50 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 151g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=
26.6 /(porcja 151g )=   40,40
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  135.3 /(porcja 151g
)=   205,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
27.6 /(porcja 151g )=   41,90
%

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Ser topiony  25 g (MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
83.5 /(porc ja 547g )=   463,90
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.2
/(porcja 547g )=    17,80 g
Tłuszcz (100g)= 3.3 /(porc ja
547g )=   18,50 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.9 /(porc ja
547g )=   10,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.5 /(porcja 547g )= 
 58,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2 /(porcja 547g )=  
10,90 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 547g )=   3,50 g
Sól (100g)= .5 /(porcja 547g
)=   2,70 g
%  energii z białka (100g)=  6.7
/(porcja 547g )=   37,10 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 23.9 /(porcja 547g )= 
 132,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
7.9 /(porcja 547g )=   43,80 %

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 386,50 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   108,80 g
Tłuszcz   87,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   30,00 g
Węglowodany ogółem   304,40
g
suma cukrów prostych   86,00 g
Błonnik pokarmowy   27,40 g
Sól   8,60 g
% energii z białka   330,40 %
% energii z węglowowodanów  
984,80 %
% energii z tłuszczu   345,00 %
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Jadłospisy tygodniowe  za okres od dnia 2020-05-20 do dnia 2020-05-31 KUCHNIA KRAKÓW ŚNIADECKICH

Śniadanie 2. śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja SUMA
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Kawa z mlek iem   250 ml
(GLU PSZ, MLE, GLU ŻYT,
GLU JĘCZ,)
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Serek śniadaniow y naturalny
80g  1 szt (MLE,)
Szynka konserwowa
wieprzowa, parzona z
połączonych kawałków mięsa
 40 g (SOJ,)
Pomidor  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
130.9 /(porcja 483g )=  
623,30 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 5.5
/(porcja 483g )=    26,30 g
Tłuszcz (100g)= 5.6 /(porc ja
483g )=   26,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 1.6 /(porc ja
483g )=   7,80 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 15 /(porc ja 483g )=  
71,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 3.9 /(porc ja 483g )=  
18,50 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.8 /(porcja 483g )=   3,80 g
Sól (100g)= .4 /(porcja 483g
)=   2,10 g
%  energii z białka (100g)=
14.1 /(porcja 483g )=   67,30
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 36 /(porc ja 483g )=  
171,50 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
16 /(porcja 483g )=   76,10 %

Kanapka z twarożkiem (chleb
60g, margaryna 5g, twarożek
25g)  1 szt (GLU PSZ, MLE,)
Kiwi  1 szt
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
13057.5 /(porcja 2g )=  
261,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 538.5
/(porc ja 2g )=   10,80 g
Tłuszcz (100g)= 329.5
/(porcja 2g )=   6,60 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 120.5
/(porcja 2g )=   2,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 2122 /(porcja 2g )=  
42,40 g
suma cukrów prostych
(100g)= 452 /(porcja 2g )=  
9,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
284.5 / (porcja 2g )=   5,70 g
Sól (100g)=  34 /(porcja 2g )=  
0,70 g
%  energii z białka (100g)=
1422 /(porcja 2g )=   28,40 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 5868.5 /(porcja 2g )= 
 117,40 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
1156.5 /(porcja 2g )=   23,10
%

Rosół z makaronem *  400 ml
(GLU PSZ, SEL,)
Ziemniaki   220 g
Udko pieczone 1 szt.  150 g
Surówka Colesław  100 g
(JAJ, MLE, GOR,)
Marchew oprószana*  100 g
(GLU PSZ,)
Kompot owocowy z jabłkami
z/c   250 ml
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
69.1 / (porcja 1200g )=  
863,20 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  4 /(porc ja
1200g )=   49,40 g
Tłuszcz (100g)= 2.6 /(porc ja
1200g )=   32,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .6 /(porc ja
1200g )=   7,90 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 7.9 /(porc ja 1200g )= 
 98,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 1.9 /(porc ja 1200g )= 
 24,00 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.9 /(porcja 1200g )=   11,20 g
Sól (100g)= .3 /(porcja 1200g
)=   3,20 g
%  energii z białka (100g)=
12.7 / (porcja 1200g )=  
158,90 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  30.1 /(porcja 1200g
)=   375,60 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
12.8 / (porcja 1200g )=  
160,30 %

Jogurt brzoskwiniowy 150g  1
szt (MLE,)
Jabłko  150 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
132.7 /(porcja 151g )=  
201,00 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)=  4 /(porc ja
151g )=   6,00 g
Tłuszcz (100g)= 1.9 /(porc ja
151g )=   2,90 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= .9 /(porc ja
151g )=   1,40 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 25.8 /(porcja 151g )= 
 39,20 g
suma cukrów prostych
(100g)= 15.5 /(porcja 151g )= 
 23,60 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
2.3 /(porcja 151g )=   3,50 g
Sól (100g)= .1 /(porcja 151g
)=   0,20 g
%  energii z białka (100g)=
26.6 /(porcja 151g )=   40,40
%
%  energii z węglowowodanów
(100g)=  135.3 /(porcja 151g
)=   205,10 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
27.6 /(porcja 151g )=   41,90
%

Herbata z/c   250 ml
Chleb razowy graham  30 g
(GLU PSZ,)
Bułka pszenna 50g  1 szt
(GLU PSZ, GLU ŻYT,)
Masło porcjowane 10g (82%
tł.)  1 szt (MLE,)
Polędwica sopocka
drobiowo-wieprzowa wędzona
parzona  50 g (SOJ,)
Ser topiony  50 g (MLE,)
Ogórek świeży  60 g
Sałata zielona  10 g
Wartość energetyczna wg
rozp. 1169/2011[kcal] (100g)=
97.1 /(porc ja 547g )=   539,20
kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011 (100g)= 3.8
/(porcja 547g )=    21,10 g
Tłuszcz (100g)= 4.6 /(porc ja
547g )=   25,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem (100g)= 2.6 /(porc ja
547g )=   14,50 g
Węglowodany  ogółem
(100g)= 10.5 /(porcja 547g )= 
 58,50 g
suma cukrów prostych
(100g)= 2 /(porcja 547g )=  
11,20 g
Błonnik pokarmowy (100g)=
.6 /(porcja 547g )=   3,50 g
Sól (100g)= .6 /(porcja 547g
)=   3,20 g
%  energii z białka (100g)=  7.5
/(porcja 547g )=   41,70 %
%  energii z węglowowodanów
(100g)= 23.9 /(porcja 547g )= 
 132,90 %
%  energii z tłuszczu (100g)=
11.5 /(porcja 547g )=   63,80
%

Wartość energetyczna wg rozp.
1169/2011[kcal]  2 487,90 kcal
Białko ogółemwg rozp.
1169/2011   113,60 g
Tłuszcz   94,30 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
ogółem   34,00 g
Węglowodany ogółem   309,50
g
suma cukrów prostych   86,30 g
Błonnik pokarmowy   27,70 g
Sól   9,40 g
% energii z białka   336,70 %
% energii z węglowowodanów 
1 002,50 %
% energii z tłuszczu   365,20 %
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