
                                                                               Jadłospis przedszkolaka                                                                                           

data śniadanie alergeny obiad alergeny podwieczorek Alergeny 

Poniedziałek 
25.01.2021 

Weka, masełko 
serek gouda,sałata zielona 
 rzodkiewka 
ketchup, kawa zbożowa z 
mlekiem 
mandarynka 

1,7 
 

Pomidorowa z makaronem 
grillowany kurczak gyros, ryż z kurkumą 
mix sałat w sosie vinegret  
kompot owocowy 

1,3,7,9 Sok marchewkowo-
jabłkowo-
brzoskwiniowy 
drożdżówka z serem 

1,3,7 

Wtorek 
26.01.2021 

Płatki czekoladowe z mlekiem 
bułeczka grahamka z miodem 
sok z zielonych bananów 
 
 

1,3,7 Fasolowa z kiełbaską i mięskiem 
pieczywo mieszane 
pierogi z serem,masłem  
kompot owocowy 

1,6,7,9 Kisiel pomarańczowy 
jabłuszko 

1,7 

Środa 
27.01.2021 

Chleb orkiszowy,mieszany 
masełko, kiełbaska drobiowa 
podsuszana,sałatka 
zielona,pomidorki koktajlowe 
 herbata owocowa 
danon actimel 

1,6,7 Brokułowa z groszkiem ptysiowym 
 ziemniaki, kotlet schabowy, mizeria z 
jogurtem 
lemonoiada pomarańczowo-cytrynowa z 
miodem 

1,3,7,9 Galaretka owocowa z 
brzoskwinią 
 
pałeczka kukurydziana 
bezglutenowa 

 

Czwartek 
28.01.2021 
 

Bułeczka kajzerka z masełkiem i 
dżemem truskawkowym 
kakao z witaminami 
banan 
 

1,7 Kartoflanka z marchewką i zieloną 
pietruszką, kasza perłowa 
gulasz wieprzowy z warzywami (papryka, 
marchewka,seler, cebula, 
czosnek,pomidory) 
kompot owocowy 

1,7,9 Pieczywo mieszane 
masło, rybka makrela 
w sosie pomidorowym 
herbatka malinowa 

 
1,4 
 

Piątek 
29.01.2021 

Parówka z szynki na gorąco, 
pieczywo mieszane,masło, 
keczup, musztarda 
rodzynki królewskie 
 

1,3,5,6,7,8,10 Grysikowa 
paluszki rybne z fileta mintaja, ziemniaki 
surówka z marchewki i jabłka 
kompot owocowy 

1,3,4,7,9 Serek waniliowy 
bułeczka cynamonka 

1,3,7 



                                                                                           Codziennie zapewniamy dzieciom wodę niegazowaną do picia 

 

 

 

Alergeny występujące w jadłospisie: 

1 Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hybrydowe) i produkty pochodne 8 Orzechy tj. migdały, orzech laskowy, orzechy włoskie, nerkowce, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje, orzechy makadamie, i 
produkty pochodne 

2 Skorupiaki i produkty pochodne 9 Seler zwyczajny i produkty pochodne 

3 Jajka i produkty pochodne 10 Gorczyca i produkty pochodne 

4 Ryby i produkty pochodne 11 Nasiona sezamu i produkty pochodne 

5 Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 12 Dwutlenek siarki i siarczany w stężeniu powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2 

6 Soja i produkty pochodne 13 Łubin i produkty pochodne 

7 Mleko i produkty pochodne 14 Mięczaki i produkty pochodne 

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liście laurowe, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, zioła prowansalskie, papryka słodka, sól o obniżonej 

zawartości sodu, Vegeta Natur, świeże zioła. Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe np.: kakao, herbata, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa, mogą zawierać śladowe ilości alergenów 

glutenu, laktozy, soi, orzechów, selera i gorczycy. 

W powyższym jadłospisie wyróżnione są substancje i produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, zgodnie z zarządzeniem UE nr 1169/2011 załącznik nr 2 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 

 

 

 


