
JADŁOSPIS 

PONIEDZIAŁEK 29-11-2021
BARSZCZ UKRAIŃSKI, ŁAZANKI Z KAPUSTĄ I PIECZARKAMI

WTOREK 30-11-2021
PULPETY W SOSIE KOPERKOWYM, KASZA KUSKUS,

DUSZONA MARCHEWKA, KOMPOT

ŚRODA 01-12-2021
GULASZ WOŁOWY, KASZA PRAŻONA,

 SAŁATKA Z OGÓRKÓW I POMIDORÓW KOKTAJLOWYCH,
KOMPOT

CZWARTEK 02-12-2021
POTRAWKA Z KURCZAKA, RYŻ BASMATI,

 SURÓWKA Z MARCHEWKI I JABŁKA, KOMPOT

PIĄTEK 03-12-2021
FILET Z DORSZA, ZIEMNIAKI, 

SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY I PAPRYKI, KOMPOT

 ALERGENY WYSTEPUJĄCE W POSIŁKACH: ZIARNA ZBÓŻ ZAWIERAJĄCE
GLUTEN, GORCZYCA, SEZAM, SELER, SOJA, JAJA, MLEKO, MIÓD, KAKAO, RYBA 

SMACZNEGO

Z powodów niezależnych jadłospis może ulec nieznacznym zmianom.



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 alergenami i nietolerancją 
pokarmową. W związku z powyższym przy jadłospisie będzie można znaleźć spis alergenów.

Alergeny występujące w posiłkach:

1. Zboża zawierające gluten (pszenica, jęczmień, owies, orkisz, pszenica).
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 brazy-
lijskie, orzechy pistacjowe, orzechy makadamia 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 (produkty przygotowane na ich bazie).
13. Łubin (produkty przygotowane na ich bazie).
14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie).

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:

Pieprz ziarno, pieprz cytrynowy, pieprz ziołowy, sól morska – jodowana (certyfikowana), ziele 
angielskie, liść laurowy, czosnek granulowany, majeranek, kmin rzymski, tymianek, lubczyk, bazylia, zioła 
prowansalskie, papryka słodka mielona, curry, zioła do zup, goździki, cukier waniliowy, miód.

Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i 
gorczycy.

                                                                                                                                            
                                                      


