
 

 

Jadłospis – grupa przedszkolna 

 

Poniedziałek  14.09.2020 

śniadanie:  kanapkowa z masłem (1,7) i żółtym serem (7), herbata 

obiad:       zupa szpinakowa z jajkiem (1,3,9), kluski z mięsem (1,3), kompot 

podwieczorek: chleb z masłem (1,7) i zielonym ogórkiem, herbata 

 

Wtorek 15.09.2020 

śniadanie: bułka maślana z masłem (1,3,7), biały serek (7) z miodem, herbata  

                 owocowa               

obiad:   zupa kalafiorowa z kaszą manną (1,7,9),  pieczeń drobiowa (7), sos  

             (1,7), ziemniaki, buraki, woda n/g, ciastko zbożowe (1,5,7,8) 

podwieczorek: kisiel z jabłkiem (może zawierać laktozę), chrupki kukurydziane 

 
Środa 16.09.2020 

śniadanie:  bułka (1,3,7) z masłem (7), szynka drobiowa*, herbata z cytryną     

obiad:        rosół z makaronem (1,3,9), bigos (1, kiełbasa*), ziemniaki, herbata 

podwieczorek: chleb graham (1,3,7) z masłem (7), pomidor, herbata 

 

Czwartek 17.09.2020 

śniadanie:  chleb orkiszowy (1,6,7,11) z masłem (7) i wędliną*, herbata 

obiad:        kapuśniak ze słodkiej kapusty (1,9), kotlety mielone (1,3,7),  

                  ziemniaki, warzywa z wody, soczek 

podwieczorek: rogal (1,3,7) z masłem (7) i dżemem, herbata 

 

Piątek 18.09.2020       

śniadanie:  kanapkowa z masłem (1,7), pasta z tuńczyka (3,4,10), herbata z 

                  cytryną 

obiad:       zupa fasolowa(1,7,9), jajko sadzone (3,7), ziemniaki(7), mizeria (7) 

                 woda n/g 

podwieczorek: mus owocowy, herbatniki (1,6,7) 

 
Codziennie na drugie śniadanie dzieci dostają krojone warzywa lub owoce. Stale 

dostępna jest do picia woda niegazowana. Soki i musy serwowane dzieciom nie 

zawierają cukru. 

 

Wyrazy pogrubione mogą zawierać alergeny/wykaz alergenów poniżej/. W wędlinach 

zakupionych od producenta (oznakowanie *) śladowo mogą wystąpić: soja, gluten, seler. 

Dokładna informacja o wszystkich składnikach zawartych w gotowych potrawach do 

wglądu u INTENDENTA SZKOŁY 

 
Wykaz alergenów: 

1. zboża zawierające gluten 

2. skorupiaki i produkty pochodne 

3. jaja i produkty pochodne 



 

 

4. ryby i produkty pochodne 

5. orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 

6. soja i produkty pochodne 

7. mleko i produkty pochodne 

8. orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, pistacje, 

makadamia a także produkty pochodne 

9. seler i produkty pochodne 

10. gorczyca i produkty pochodne 

11. nasiona sezamu i produkty pochodne 

12. dwutlenki siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/l w przeliczeniu na 

całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej do spożycia lub w postaci 

przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców 

13. łubin i produkty pochodne 

14. mięczaki i produkty pochodne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


