
                                                                               Jadłospis przedszkolaka                                                                                          

data śniadanie alergeny obiad alergeny podwieczorek Alergeny
Poniedziałek
15.03.2021

Pieczywo mieszane z masełkiem
 kiełbaska drobiowa podsuszana
rzodkiewka, sałatka zielona
kakao z witaminami
bakaliowa przekąska

1,6,7,8
11,5

Grysikowa (wywar drobiowy)
filet z kurczaka w sosie własnym,ziemniaczki
mix sałat, pomidorki koktajlowe
kiełki warzywne w sosie winegret
kompot owocowy

1,9  Gumisiowy Koktajl 
(borówka leśna, banan,
maślanka, jogurt)
ciasteczka wafelki
 czekoladowe, 
śmietankowe

1,7,3

Wtorek
16.03.2021

Zupa mleczna z płatkami 
kukurydzianymi
bułeczka grahamka z masełkiem
i dżemem morelowym
sok jabłkowy 100%

1,7 Barszcz z ziemniaczkami
 (wywar wieprzowy) , zabielany
makaron razowy z serkiem białym
kompot owocowy

1,3,7,9 Chleb mieszany 
masełko
pasztet drobiowy
ogórek kiszony
herbatka leśna

1,3,7

Środa
17.03.2021

Chleb mieszany, masełko
pasta z rybki i serka białego 
szczypiorek
kawa zbożowa z mlekiem
mandarynka

1,4,7 Koperkowa z makaronem gwiazdki
(wywar drobiowy)
kotlecik mielony wieprzowy, ziemniaczki
mizeria z jogurtem
kompot owocowy

1,3,7,9 Rogalik z czekoladą
herbatka meliska

1,3,7

Czwartek
18.03.2021

Pieczywo wieloziarniste, 
mieszane, masło, jajko na twardo 
w sosie jogurtowo-majonezowym
ogórek słupki do chrupania
herbatka z cytrynką
jabłuszko

1,3,7 Rosół drobiowy z ryżem ,pietruszką świeżą
gulasz z szynki wieprzowej, kluski śląskie
sałatka z kapusty czerwonej
jabłuszka, cebulki
kompot owocowy

1,3,7,9 Bułeczka maślana z 
miodem
herbatka miętowa

1,3,7

Piątek
19.03.2021

Bułeczka kajzerka, masełko
szynka wieprzowa 
papryka czerwona
herbatka  z sokiem malinowym

1,6,7 Krem z groszku łuskanego z groszkiem 
ptysiowym
kluski na parze z marmoladką i sosem 
czekoladowym (kakao naturalne, śmietana)
kompot owocowy

1,3,7,9 Kolorowy sernik 
jogurtowy na zimno z 
biszkoptami
banan

1,3,7

                                                                                           Codziennie zapewniamy dzieciom wodę niegazowaną do picia



Z przyczyn od nas niezależnych, jadłospis może ulec pewnym zmianom.

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.


