
ALERGENY: 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) (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(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) 
*Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. 
Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 
 
 

JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE 

15-19.02.2021 r 

 

DZIEŃ I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD PODWIECZOREK 

15.02.2021 

Poniedziałek 

 

Chleb z serem (1,7), pasta 

jajeczna (3,7), papryka 

czerwona 

Napój: napar z zielonej herbaty 

Sok marchwiowo, 

brzoskwiniowo-jabłkowy  

(250 ml), krążek ryżowy 

Rosół  (1,7,9) 
 

Kotlet drobiowy panierowany 

(1,3,7), ziemniaki dukane (7) z 

koperkiem, surówka z selera i 

brzoskwini (9) 
 

Napój: kompot truskawkowy 

(200 ml) 

 

 

Serki homogenizowane, 

herbatnik 

Woda mineralna 

16.02.2021 

Wtorek 

 

 

 

Pasztet pieczony z indyka, 

ogórek kwaszony, herbata z 

cytryną 

 

Gruszka w cząstkach, chrupki 

kukurydziane (10 g) herbata 

miętowa (250 ml) 

Zupa barszcz biały z 

ziemniakami (1,7,9) 

Udko z kurczaka pieczone, 

ziemniaki, surówka z 

marchwi i jabłka 
 

Napój: woda mineralna z miętą 

(200 ml) 

 

 

Ciasto drożdżowe własnego 

wypieku  (1,3,7), jabłko, kawa 

zbożowa z mlekiem  

 

 

 



ALERGENY: 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) (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(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) 
*Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. 
Zaznaczono alergeny występujące w posiłkach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 
 
 

17.02.2021 

Środa 

 

 

 

Bułka masłem i twarożkiem 

(1,7). Kakao (7) 

 

 

Kaszka manna z sokiem 

malinowym 

Herbata miętowa 

Zupa pomidorowa zabielana z 

makaronem (1,3,7,9) 

Pieczeń rzymska (1,3,7), kasza 

jęczmienna z zielona 

pietruszką (7), fasolka 

okraszone masłem (7), 
 

Napój: woda mineralna z miętą 

(200 ml) 

 

Słupki  marchewki i  jabłka, 

kromka chrupkiego 

pełnoziarnistego pieczywa 

Napój: napar z herbaty 

anyżowej (200 ml) 

 

18.02.2021 

Czwartek 

 

 

Jajecznica na maśle ze 

szczypiorkiem  (1,3), chleb  z 

szynką (1,7), kawa zbożowa z 

mlekiem (1,7) 

 

Pomarańcza ,melon ,arbuz 

herbata zielona 

Zupa jarzynowa niezabielana 

z mięsem i z ziemniakami  

Potrawka z indyka  (1,7), ryż, 

marchewka gotowana  (9),  
 

Napój: Napój z herbaty 

owocowej (200 ml) 

 

Rogale mleczne posmarowane 

powidłami śliwkowymi 

 

Sok marchwiowy 

woda mineralna (200 ml), 

cytryna (2,5 g) 

19.02.2020 

Piątek 

 

Chleb  z serem, zupa mleczne 

z płatkami kukurydzianymi  

(1,4,7),  Herbata 

 

Budyń z musem truskawko-

wym (1,3,7), herbata owocowa 

 

Zupa owocowa z makaronem  

Pieczona ryba z brązowym ry-

żem i brokułami (1,4,7) 

Napój: kompot jabłkowy (200 

ml) 

 

Bułka maślana z rodzynkami , 

woda mineralna z cytryną 

 

 


