
  

                          JADŁOSPIS  11.10-15.10.2021r.   
                                               

                                                                       
PONIEDZIAŁEK 11.10.2021r.  
             Zupa żurek z kiełbasą                                                        300ml 

Makaron z truskawkami                                                   265g                798 kcal 
Herbata z cytryną, banan, papryka                           200ml/szt. 

WTOREK 12.10.2021r. 
             Zupa pomidorowa z ryżem                                       300ml 

Pieczone pałki z kurczaka                                                                       100g/szt. 

Ziemniaki puree                      150g                744 kcal 
            Mizeria                                                       100g  
 Woda z cytryną, gruszka                            200ml/szt. 

ŚRODA 13.10.2021r.  

             Barszcz zabielany                                                                300ml 
 Bigos                                                                                                                   200g 

             Ziemniaki puree                                                                                                          150g                780 kcal                                                                                                                                          

 Herbata miętowa, jabłko                 200ml/szt. 

CZWARTEK 14.10.2021r.     

 Panierowana pierś z kurczaka                                               120g/              802 kcal 

 Pieczone bataty w piecu                          150g 

            Surówka z marchwii i jabłka                                                                              100g 

 Herbata z pokrzywy, gruszka                          200ml/szt. 

PIĄTEK  15.10.2021r.  
             Zupa owocowa z zacierką                                                                         300ml    
 Porcja łososia z pieca                                             100g   
            Kasza kuskus z warzywami                                                            80g                 814 kcal 
 Fasolka szparagowa z bułką tartą                                         100g 

            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 

kjikjikjhi 

 

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW  

Składniki: kura, żeberka wędzone, kiełbasa biała, kiełbasa śląska, marchew, seler, 

pietrucha, por, ziemniaki, czosnek, żur, śmietana 15% 

Składniki: makaron, truskawka mrożona,  jogurt naturalny,  cukier puder, cukier 

waniliowy   

Składniki: woda, herbata Saga, cytryna,  cukier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
przyprawy) 

 

Składniki: woda, wiśnia, truskawka, śliwka, , porzeczka, jagoda, mąka, jajka, śmietana 

15%   
Składniki: łosoś 

Składniki: kasza kuskus, brokuły, papryka czerwona i żółta, kukurydza,  masło 

Składniki: fasolka szparagowa, bułka tarta, masło                         

Składniki: woda, herbata miętowa, cukier                                       (przyprawy) 

 

Składniki: woda, marchew, seler, pietrucha, por, koncentrat pomidorowy, ryż,  

śmietana 15% 

Składniki: pałki z kurczaka, 

Składniki: ziemniaki, masło 

Składniki: ogórek świeży, śmietana 22%, cytryna, cukier  puder, koper 

Składniki: woda ,cytryna ,cukier                                                                                      
(przyprawy) 

 

Składniki: woda, kura, marchew, pietrucha, por, seler, buraki, ziemniaki, śmietana 15% 

Składniki: szynka, kiełbasa śląska, boczek świeży, kapusta biała, kapusta kiszona, przyprawa 

do bigosu, powidła śliwkowe, olej, cebula, czosnek,                                                                                                                                                                                                                                             

Składniki: woda, ziemniaki, masło                         (przyprawy) 
Składniki: buraki, jabłko, cebula, olej, cytryna,  słonecznik łuskany                                                                                                        
Składniki: woda, herbata miętowa 

Składniki: piersi z kurczaka, bułka tarta, jajka olej 
Składniki: ziemniaki - bataty , olej  

Składniki: marchew, jabłka,  cytryna                                                                                                                                                                                     
przyprawy) 

Składniki: woda, herbata z pokrzywy,  cukier                

 

sól, pieprz, oregano, 

majeranek, lubczyk, bazylia, 

tymianek, liść laurowy, ziele 

angielskie 



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) 

                                                                                                         

 

 


