
 

 

JADŁOSPIS DLA PRZEDSZKOLA 

SP-2   

  28.11.2022 r. – 02.12.2022 r. 
 Data Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Poniedziałek 

28.11.2022 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA, JAJA, 

MLEKO, MIÓD, 

ORZECHY,  

KAKAO 

herbata z cytryną 

i miodem, 

kakao, 

pieczywo śniadaniowe, 

masło, serek 

mozzarella 

z pomidorami  

i bazylią, mix kiełków, 

dżem, miód 

rosół z makaronem 

przepiórczym, 

ryż zapiekany z jabłkiem  

i cynamonem, 

kompot owocowy 

chałka z masłem 

orzechowym/dżem, 

owoc, herbata  

 

Wtorek 

29.11.2022 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA, JAJA, 

MLEKO, MIÓD 

herbata  z cytryną 

i miodem,  

kasza manna na mleku, 

pieczywo maślane,  

filet z kurczaka 

pieczony, sałata, 

mix warzyw, dżem, 

miód 

barszcz ukrański z fasolą 

„Jaś”, 

kartacze w sosie 

pieczarkowym, mix sałat  

z papryką,  

kompot owocowy 

 

budyń malinowy, 

wafle 

ryżowe/biszkopty, 

herbata owocowa 

Środa 

30.11.2022 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA, JAJA, 

MLEKO, MIÓD, 

ORZECHY, 

MIGDAŁY 

herbata  z cytryną 

i miodem,  

płatki kukurydziane na 

mleku, bułka pszenna, 

masło, ser żółty, jajko 

na twardo ze 

szczypiorkiem, sałata, 

mix warzyw, dżem, 

miód 

żurek na żeberku 

wędzonym,  

udziki drobiowe grilowane, 

surówka z akpusty 

pekińskej i kukurydzy, 

ziemniaki,  

kompot owocowy 

zapiekanki z szynką, 

sok owocowy,  

chipsy z jabłka  

z migdałami 

 

 

 

 

Czwartek 

01.12.2022 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA, JAJA, 

MLEKO, MIÓD, 

ORZECHY,  

KAKAO 

herbata  z cytryną 

i miodem,  

kawa zbożowa na 

mleku, pieczywo 

maślane, masło, 

pasztet z żurawiną, mix 

warzyw, 

dżem, miód 

krupnik pomidorowy  

z ryżem, gulasz wołowy, 

kasza gryczana, sałatka  

z ogórka zielonego  

i kiszonego, 

kompot owocowy 

maślanka owocowa, 

musli, pieczywo 

wasa pszenne, 

dżem/miód 

Piątek 

02.12.2022 
ALERGENY: 
ZIARNA ZBÓŻ 

ZAWIERAJĄCE 

GLUTEN, 

GORCZYCA, 

SEZAM, SELER, 

SOJA, JAJA, 

ORZECHY, 

KAKAO, MLEKO, 

MIÓD, RYBA 

herbata  z cytryną 

i miodem,  

płatki grahamki na 

mleku, 

bułka wrocławska, 

masło, pasta rybna  

z ogórkiem kiszonym, 

dżem, miód 

zupa porowo-ziemniaczana, 

filet z dorsza, ziemniaki, 

surówka z kiszonej kapusty 

i marchewki, 

kompot owocowy 

drożdżówka, 

przekąska warzywna 
(marchewka, ogórek 

zielony, papryka), 

sok marchwiowo 

bananowy 

Z powodów niezależnych jadłospis może ulec nieznacznym zmianom.  

 



 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przeka-

zywania 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 

brazylijskie, 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 angiel-

skie, 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. 

                                                                                                                                             

                                                       

SMACZNEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


