
 

                                                        JADŁOSPIS  18.10-22.10.2021R.                                                                         
 

PONIEDZIAŁEK 18.10.2021r. 

             Zupa barszcz ukraiński                                                     300ml 

             Kluski leniwe z jogurtem naturalnym                              220g                   

             Woda z cytryną                                                                 200ml          809 kcal    

             Sałatka owocowa, marchew                                              100g 

WTOREK 19.10.2021r. 

             Zupa pieczarkowa z makaronem                                       300ml 

             Kotlet schabowy panierowany z pieca                              100g 

             Ziemniaki puree                                                                150g             859 kcal 

             Surówka z czerwonej kapusty i jabłka                              100g 

             Herbata z pokrzywy, gruszka                                            200ml/szt. 

 ŚRODA 20.10.2021r.  

             Zupa krupnik z ziemniakami                                             300ml    

 Kurczak w sosie śmietanowo-ziołowym    135g  
            Ryż na sypko                                                              80g              848 kcal                                                                                                                                           

 Herbata , jabłko                    200ml/szt. 

            Mini marchewka z masłem                                        100g 
CZWARTEK 21.10.2021r. 

             Zupa wiedeńska                                                                 300ml 

Spaghetti w sosie mięsno-pomidorowym                          245g             819 kcal 

Herbata miętowa                                                                200ml 

Papryka, jabłko                                                                  60g/szt. 

PIĄTEK 22.10.2021r. 

             Zupa neapolitańska  z makaronem                                     300ml                                        

            Porcja miruny z pieca                                                 100g 

            Ziemniaki puree                                                          150g           820 kcal 

            Surówka z kapusty kiszonej                                       100g 

            Herbata z cytryną, banan                                            200g 

                                         
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) 

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓw 
Składniki: woda, kura, marchew, seler, pietrucha, por, buraki, fasola Jaś, kapusta, ziemniaki, śmietana 15% 

Składniki: mąka pszenna, mąka ziemniaczana, ser biały półtłusty,  jajka, jogurt naturalny,  

Składniki: woda, cytryna, cukier 

Składniki: banan, arbuz, brzoskwinia, ananas                                                                                              

Sól, pieprz, oregano, 

majeranek, lubczyk, bazylia, 

tymianek, liść laurowy, ziele 

angielskie 

Składniki: woda, kura, 

żeberka, szponder,  

marchew, seler, por, 

pietrucha, natka pietruszki, 

kasza bulgur, ziemniaki 

Składniki: mąka, jajka, 

mleko, woda, Nutella, 

truskawki, jogurt 

naturalny, cukier 

waniliowy, cukier puder, 

olej 

Składniki: woda, cytryna, 

mięta, cukier Składniki: woda, kura, marchew, seler, pietrucha, por, pieczarki, masło, śmietana 15%, makaron nitka jajeczna 

Składniki: schab, jajka, bułka tarta, olej  

Składniki: ziemniaki, masło, mleko 

Składniki: kapusta czerwona, jabłko, seler konserwowy, cytryna                                                                                                                                                                                      

Składniki: woda, herbata z pokrzywy, cukier 

Składniki: woda, kura, żeberka,  marchew, seler, pietrucha, por, kasza bulgur, ziemniaki, natka 

Składniki: piersi z kurczak, olej zioła, śmietana 12%  

Składniki: woda, ryż paraboliczny, masło 

Składniki: mini marchew mrożona, masło,  

Składniki: woda, herbata, cukier 

Składniki: woda, kura,  szponder ,  marchew, seler, pietrucha,  por, kasza manna, ziemniaki 

Składniki: udziec z indyka, marchew, seler, pietrucha, por, koncentrat pomidorowy cebula, czosnek, olej, mąka, ser 
żółty  

Składniki: herbata miętowa, cukier 

Składniki: woda, kura,  marchew, seler, pietrucha,  por, serki topione,  makaron muszelka mini, śmietana 15%, 

Składniki: miruna, jajka, bułka tarta, olej 

Składniki: ziemniaki, masło 

Składniki: kapusta kiszona, marchew, jabłko, cukier 

Składniki: woda, herbata, cytryna, cukier 



                                                                                                         

 

 


