Zupa porowa7,9, pierogi
leniwe z polewą
jogurtowo- malinową1,7,3,
kompot z czerwonej
porzeczki

Bułeczka kajzerka1 z
masłem7, ser żółty7,
pomidor, herbata
miętowa, winogrona.

Płatki orkiszowe1 na
mleku7, pasta z
mięsa drobiowego9,3,
bułeczka grahamka1
z masłem7, ogórek,
kiełki brokułu,
herbata z cytryną,
melon.

Zupa szpinakowa z
ziemniakami i
jajkiem1,3,7,9, pulpeciki
drobiowe w sosie
pomidorowym7,9,3,1,
kasza gryczana, sałata ze
szczypiorkiem w sosie
jogurtowym7, kompot z
rabarbaru.

Makaron z truskawkami
w śmietanie1,7,, herbata z
hibiskusa.

Makaron na
mleku1,7, szynka
krucha, pieczywo
mieszane1 z
masłem7, papryka,
rucola, herbata
owocowa, arbuz.

Krupnik zabielany1,7,9,
kapusta młoda z
warzywami i mięskiem,
ziemniaki z koperkiem,
kompot wiśniowy.

Bułeczka kajzerka1 z
masłem7 i dżemem, kefir
naturalny7 do picia, kiwi.

Płatki owsiane na
mleku1,7, parówki z
szynki, ketchup dla
dzieci, bułeczka
grahamka z
masłem1,7,
rzodkiewka, kiełki
mix, herbata z
cytryną i miodem,
jabłko.

Zupa z młodych
buraczków1,7,9, udko
pieczone, ziemniaki z
koperkiem, mizeria7,
kompot wieloowocowy.

Racuszki drożdżowe1,7,3,
mleko7,
Truskawki.

Płatki żytnie na
mleku1,7, jajecznica
ze szczypiorkiem3,7,
pieczywo mieszane1
z masłem7, pomidor,
herbata z pigwy.
Brzoskwinia.

Zupa kalafiorowa1,7,9,
ryba po grecku
zapiekana4,1,9, ziemniaki
z koperkiem, kompot z
czarnej porzeczki.

Kisiel jagodowy (wyrób
własny) ciasteczka
owsiane1,3,5, woda z
cytryną i miętą,
czereśnie.

Kaszka
18.06.2018
kukurydziana na
poniedziałek mleku7,1, kiełbaska
żywiecka, pieczywo
mieszane z
masłem1,7,
roszponka,
rzodkiewka, herbata
owocowa, banan

19.06.2018
wtorek

20.06.2018
Środa

21.06.2018
Czwartek

22.06.2018
piątek

Woda mineralna niegazowana do picia, dostępna we wszystkich grupach .

INFORMACJA DO JADŁOSPISU:
Informacja o obecności wystąpienia w produkcie składników uznawanych za główne
przyczyny reakcji alergicznych. Lista 14 alergenów będąca załącznikiem do Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr. 1169/2011 z dnia 25 października 2011r
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności została podana
w informacji dla rodziców i znajduje się obok jadłospisu.
Każdy alergen występujący w potrawie ma przyporządkowany numer, który jest wpisany
w jadłospisie przy danym produkcie.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH
W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

Alergia pokarmowa- zgodnie z definicją jest to nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna
organizmu, wywołująca różne objawy kliniczne. Objawy te występują zawsze po spożyciu
tego samego pokarmu i wywołują takie same dolegliwości. Alergia pokarmowa może
wystąpić w każdym wieku, jednak najczęściej ujawnia się u niemowląt i małych dzieci.
Związane jest to z niedojrzałością bariery jelitowej i zwiększoną przepuszczalnością błony
śluzowej jelit dla białek.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25
października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności - nakłada na placówce przedszkola działającej jako zakład żywienia zbiorowego
obowiązek podania informacji o obecności w produkcie składników uznawanych za główne
przyczyny reakcji alergicznych. Stworzona lista tych składników zawiera obecnie 14
produktów i ich przetworów. Lista alergenów będąca załącznikiem do wyżej wymienionego
rozporządzenia obejmuje, z pewnymi wyjątkami określonymi w tym rozporządzeniu
następujące produkty
1. Zboża zawierające gluten( pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut, lub ich
odmiany hybrydowe) oraz produkty pochodne;
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne;
5. Orzeszki ziemne, orzeszki arachidowe i produkty pochodne;
6. Soję i produkty pochodne;
7. Mleko i produkty pochodne( łącznie z laktozą);
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, brazylijskie. Pistacjowe,
makadamia i produkty pochodne;
9. Seler i produkty pochodne;
10. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
11. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/l
w przeliczeniu na SO2;
12. Łubin i produkty pochodne;
13. Mięczaki i produkty pochodne;
14. Musztarda – głównie gorczyca.

