
 

 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA 

SP-2   

  01.03.2021 r. – 05.03.2021 r. 
Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 

01.03 
ALERGENY:  

ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA, JAJA, 

MLEKO, MIÓD 

herbata z cytryną 

 i miodem, 

kasza manna na mleku, 

pieczywo maślane, 

masło, pasztet 

drobiowy zapiekany, 

sałata, 

mix warzyw, 

dżem, miód 

zupa pomidorowa z ryżem, 

makaron ze szpinakiem 

 i serem feta,  

kompot owocowy 

kisiel z owocami, 

ciastka owsiane, 

woda z cytryną 

 i miodem 

Wtorek 

02.03 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA, JAJA, 

MLEKO, MIÓD, 

KAKAO 

herbata  z cytryną 

 i miodem,  

kakao, bułka  

z kiełkami, masło, 

ser żółty rolada, 

sałata, 

mix warzyw, 

dżem, miód 

barszcz biały z jajkiem, 

pulpety w sosie 

pomidorowym, 

ryż, surówka z selera  

i pomarańczy,  

kompot owocowy 

 

 

babka cytrynowa, 

 sok multiwitamina 

 

Środa 

03.03 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA, JAJA, 

MLEKO, MIÓD 

herbata  z cytryną 

 i miodem,  

płatki zbożowe na 

mleku, pieczywo 

razowe, masło,  

pierś opiekana z indyka, 

sałata, 

mix warzyw, 

dżem, miód  

 

rosół z makaronem,  

schab w sosie własnym, 

puree ziemniaczane, 

 mini marchewka na maśle, 

kompot owocowy 

  

bajgiel z konfiturą 

brzoskwiniową, 

jogurt owocowy, 

chipsy z suszonego 

jabłka i śliwki 

 

Czwartek 

04.03 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA., JAJA, 

MLEKO, MIÓD 

herbata  z cytryną 

 i miodem,  

owsianka na mleku, 

bułka kukurydziana, 

masło, 

mini serdelki z fileta  

z kurcząt, 

dżem, miód 

 

zupa z białej fasoli 

 z ziemniakami, 

potrawka z kurczaka, 

makaron razowy,  

sałatka z ogórka kiszonego  

z natką pietruszki, kompot 

owocowy 

 

galaretka z owocami, 

biszkopty 

bezcukrowe, 

sok owocowy 

  

Piątek 

05.03 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA., JAJA, 

MLEKO, MIÓD 

herbata  z cytryną 

 i miodem,  

kluski lane na mleku, 

bułka wrocławska, 

masło, twarożek na 

słono z czarnuszką, 

jajko na twardo,  

dżem, miód 

 

zupa krem z marchewki  

z grzankami,  

filet z ryby, ziemniaki, 

surówka z kapusty kiszonej  

i marchewki, 

kompot owocowy 

ciasto drożdżowe 

 z serem, 

deser mleczny, 

woda z cytryną 

i miodem  

  

 

 

                     Z powodów niezależnych jadłospis może ulec nieznacznym zmianom .  



 

 

W związku z obowiązkiem stosowania m.in. przez placówki przedszkolne, 

 od dnia 13.12.2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

 nr 1169/2011, które mówi o obowiązku przekazywania konsumentom informacji na 

temat obecnych w serwowanej żywności alergenów lub innych substancji mogących 

powodować alergię zamieszczamy wykaz: 

14 ALERGENÓW - SUBSTANCJI I PRODUKTÓW 

POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI. 

 INFORMACJE O OBECNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ALERGENÓW PODAWANE 

BĘDĄ W CODZIENNYM JADŁOSPISIE 

1. Ziarna zbóż zawierające gluten, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz czy też pszenica 

kamut, a także ziarna odmian hybrydowych powyższych zbóż, jak również produkty 

przygotowane na ich bazie. 

2. Skorupiaki oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

3. Jaja oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

4. Ryby oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

5. Orzeszki ziemne oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

6. Ziarna sojowe oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

7. Mleko oraz produkty przygotowane na jego bazie (łącznie z laktozą). 

8. Orzechy z drzew orzechowych , tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy 

nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, orzechy pistacjowe, orzechy makadamia oraz 

produkty przygotowane na ich bazie. 

9. Seler oraz produkty przygotowane na jego bazie. 

10. Gorczyca oraz produkty przygotowane na jej bazie. 

11. Ziarna sezamowe oraz produkty przygotowane na jego bazie. 

12. Dwutlenek siarki oraz siarczyny w stężeniach wyższych niż 10 mg/kg lub 10 mg/l 

 w przybliżeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do 

spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 

13. Łubiny oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

14. Mięczaki oraz produkty przygotowane na ich bazie. 


