
 

MENU 
PONIEDZIAŁEK  02-11-2020 

ZUPA OGÓRKOWA Z ZIEMNIAKAMI, 

KOPYTKA Z MASŁEM, KOMPOT 
WTOREK  03-11-2020 

BEFSZTYK Z CEBULKĄ, ZIEMNIAKI,  
MIX SAŁAT Z POMIDORKAMI, KOMPOT 

ŚRODA  04-11-2020 
KARCZEK W ZIOŁACH,  

PUREE ZIEMNIACZANE,  
MIZERIA Z JOGURTEM, KOMPOT 

 CZWARTEK  05-11-2020 
POLICZKI WOŁOWE, KLUSKI ŚLĄSKIE  
SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY, 

KOMPOT 

PIĄTEK  06-11-2020 
FASOLKA PO BRETOŃSKU, BUŁKA, 

KOMPOT 
 

ALERGENY: ZIARNA ZBÓŻ ZAWIERAJĄCE GLUTEN, GORCZYCA, SEZAM, SELER, SOJA,  

JAJA, MLEKO, MIÓD. 

 

 

 

SMACZNEGO !!! 

                     

                                                                                                            
 
                                         

 

                                                                                                                                                 

                       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. 

 
                                                                                                                                  

            

                                                                                                           

         


