
 

JADŁOSPIS  ZERÓWKA 

 Poniedziałek 09.03.2020. 

Śniadanie: *Kasza manna na mleku 150ml, *obwarzanek z makiem50g,*masło  10 *powidła śliwkowe  30g, herbata 100ml 

Obiad: *Zupa z zielonego groszku  300ml,*pieczywo  25g, *kotlecik jajeczny , ziemniaki 100g, *surówka z pora  50g,   kompot 150ml   

Podwieczorek:  mandarynki 

 Wtorek 10.03.2020.  

Śniadanie: Herbata  150ml, *pieczywo mieszane 50g,*masło  10g,  *kiełbasa  krakowska  30g, sałata , ogórek 10g 

Obiad: *Zupa ziemniaczana  300ml, *pieczywo  25g, *potrawka z kurczaka  80g, ryż 100g, ogórek kiszony 50g, kompot 150ml 

Podwieczorek: * jogurt naturalny 

 Środa 11.03.2020.  

Śniadanie: W formie stołu szwedzkiego:  *Kakao 150ml,*chleb słonecznikowy, bułka grahamka  50g, *masło  10g, *filet z indyka ,* schab pieczony , *jajko 

gotowane 30g, papryka, pomidor , mix sałat 10g   

Obiad: *Barszcz ukraiński  300ml, *pieczywo  25g, *makaron z serem i skwarkami  180g, herbata owocowa 150ml  

Podwieczorek:  *drożdżówka 

 Czwartek 12.03.2020. 

Śniadanie: *kawa zbożowa na mleku  150ml, *bułka pszenna  50g, *ser żółty   40g,rzodkiewka,  szczypiorek 10g 

Obiad: *Zupa brokułowa  300ml, *pieczywo  25g, *pieczeń w sosie  80g, *kasza jęczmienna  100g, warzywa gotowane  50g, kompot  150ml 



Podwieczorek:  winogrona 

 Piątek  13.03.2020. 

Śniadanie: Herbata 150ml, *bułka grahamka 50g, *pasta z szynki i jajka 30g, sałata lodowa, ogórek kiszony 10g 

Obiad:* Kapuśniak  300ml, *pieczywo  25g, *okoń panierowany   50g, ziemniaki 100g, *surówka hawajska  50g 

Podwieczorek:  *placek drożdżowy  60g 

 

*produkty zawierają alergeny /mąka, jaja, ser i jego przetwory, seler/ 

Informacja o alergenach i składzie produktów dostępna w stołówce. 

Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn nie zależnych od nas. 

Składowe posiłków wyróżnione pogrubioną czcionką zawierają alergeny i substancje powodujące nietolerancję pokarmową zgodnie z opisem poniżej.  

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielski, liście laurowe, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, zioła 

prowansalskie, papryka słodka, sól o obniżonej zawartości sodu, jarzynka bez soli oraz świeże zioła. 

Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe np. kakao, herbata, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa mogą zawierać śladowe ilości alergenów 

glutenu, laktozy, soi, orzechów, selera i gorczycy. 

W powyższym jadłospisie wyróżnione są substancje i produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, zgodnie z zarządzeniem UE nr 1169/2011 załącznik nr 2 z dnia 

25 pażdziernika  2011 w sprawie przekazania konsumentom informacji na temat żywności. 

 Posiłki dla dzieci (pogrubionym drukiem) mogą zawierać występujące alergeny, a w szczególności:  1 Zboża zawierające gluten, 2 Skorupiaki i produkty 

pochodne, 3 Jaja i produkty pochodne , 4 Ryby i produkty pochodne, 5 Orzeszki ziemne i prod. Pochodne, 6 Soja i prod. pochodne, 7 Mleko i prod 

pochodne, 8 Orzechy, 9 Seler i prod pochodne, 10 Gorczyca i prod. pochodne, 11 Sezam i prod. pochodne, 12 Dwutlenek siarki siarczyny, 13 Łubin, 14 

Mięczaki 

  



 


