
  

                              JADŁOSPIS  07.06-11.06.2021R.                                                 

                                 
   
                                     
PONIEDZIAŁEK 07.06.2021r. 

       Kluski leniwe ze śmietaną i borówką (7)                             220g                       714 kcal 

       Herbata z cytr., banan, marchew                                           200ml/szt./szt. 

WTOREK 08.06.2021r. 

       Gulasz wieprzowo-drobiowy(1)                              135ml 

       Kasza bulgur (7)                                                                    80g  

       Fasolka szparagowa (7)                                                                        100 679 kcal 

       Herbata z pokrzywy, morela, papryka                 200ml/szt. 

ŚRODA 09.06.2021r. 

       Łazanki z kiełbasą i boczkiem                              420g                      699 kcal 

       Woda z cytr., śliwka, kalarepa       200ml/szt. 

CZWARTEK 10.06.2021r. 

       Gyros drobiowy                                                              120g  

       Ryż na sypko (7)                                                                                                        80g  

       Surówka z marchwii i jabłka ze słonecznikiem (3,7)                             100g                     694 kcal 

       Kompot wieloowocowy, jabłko                   200ml/szt. 

PIĄTEK  11.06.2021r. 
       Panierowany filet z flądry  (1,3,4,7)                                                      120g  

       Ziemniaki puree (7)                                                                                180g 

       Surówka ze świeżej kapusty z koperkiem                                             100g                      689 kcal                                                                                                                                                                                                                 

       Herbata miętowa, banan                    200ml/szt. 

                                              

 

 

 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,  które 

ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak, aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują 

kwestie związane z alergiami  i nietolerancją pokarmową. 

W związku z powyższym przy jadłospisie będzie można znaleźć spis alergenów, a przy każdym daniu numer alergenu jaki zawiera to danie. 

Numery alergenów występujących w posiłkach: 

1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut) 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 3. 

Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 5. Orzeszki ziemne 

(arachidowe i produkty przygotowane na ich bazie) 6. Soja i produkty pochodne  (produkty przygotowane na ich bazie) 7. Mleko i produkty pochodne  (produkty 

przygotowane na ich bazie) 8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, orzechy pistacjowe, 

orzechy makadamia lub orzechy oraz produkty przygotowane na ich bazie) 9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 10. Gorczyca i 

produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 12. Dwutlenek siarki 

13. Łubin (produkty przygotowane na ich bazie) 14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie) 
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PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓw 
Składniki: mąka wrocławska, jajka, cukier puder, śmietana22%, cukier waniliowy, cynamon 

Składniki: woda, herbata Saga, cytryna ,cukier                                                                       

(przyprawy: sól, pieprz, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy) 

Składniki: filet z flądry, jajka, bułka  tarta, olej, mąka                                                            
Składniki: ziemniaki, masło, mleko 

Składniki: kapusta świeża, koper, marchew, olej, cytryna , kukurydza                                                                                                                                                                                                

(przyprawy: sól, pieprz)                                                                                                    
Składniki: woda, herbata miętowa, cukier 

 
                                                

Składniki: woda, udziec z indyka, szynka, olej,  natka pietruszki, mąka, cebula,  czosnek   

Składniki:  kasza bulgur, masło 
Składniki:  fasolka szparagowa, masło, bułka tarta, słonecznik łuskany            

(przyprawy: sól , pieprz, przyprawa do kurczaka, liść laurowy,  ziele angielskie) 
Składniki: woda, herbata z pokrzywy, cukier                                                                        

 

Składniki:woda , makaron łazanki, boczek świeży, boczek wędzony, kiełbasa śląska, kapusta 

świeża, kapusta kiszona, olej,  cebula, czosnek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie)                                                                               

Składniki: woda,  cytryna, cukier  cukier,       

Składniki: piersi z kurczaka, olej                                                                                    

Składniki: ryż  paraboliczny, masło                                                                               

Składniki: marchew, jabłko, słonecznik łuskany, cytryna, śmietana, cukier                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Składniki:  woda  mrożone- czarna porzeczka, śliwka, truskawka  cukier                               

(przyprawy: sól, pieprz,  ziele angielskie,  tymianek, oregano, papryka słodka, czosnek, ….)                                                                                                                                        

 

cytryna, cukier  ,   śliwka 

 

Sól, pieprz, oregano, 

majeranek, lubczyk, bazylia, 

tymianek, liść laurowy, ziele 

angielskie 



 


