
JADŁOSPIS OD 13.12. 2021 r. DO 17.12.2021 r. 

 

INFORMACJA DLA OSÓB CIERPIĄCYCH NA ALERGIĘ POKARMOWĄ: składniki  podkreślone 

w jadłospisie uznawane za alergeny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1169/2011. 

 

DATA Posiłek obiadowy 

    13.12.2021 Ziemniaki 
składniki: ziemniaki, masło, przyprawy (sól), 

Gulasz wieprzowy 
składniki: mięso- łopatka- mięso wieprzowe, cebula, mąka pszenna typ 500, olej 

(Kujawski 100% rafinowany olej rzepakowy), mąka ziemniaczana, przyprawy (sól, pieprz, 

papryka mielona, lubczyk, bazylia, majeranek, pieprz ziołowy, rozmaryn-przyprawy mogą 

zawierać śladowe ilości selera), 

Surówka z czerwonej kapusty, jabłka z dodatkiem ogórka kwaszonego 
składniki: kapusta czerwona, jabłko, ogórek kwaszony(sól, marchew, substancja 

konserwująca E202),olej (Kujawski 100% rafinowany olej rzepakowy, przyprawy -sól, 

pieprz (w związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, mleka -łącznie z laktozą, 

jaj, soi i glutenu, produkt może zawierać śladowe ich ilości), 

Kompot 
Składniki: woda, mrożonka wieloowocowa kompotowa (śliwki bez pestek, wiśnie bez 

pestek, truskawki, porzeczki czarne) 

14.12.2021 Ziemniaki 
składniki: ziemniaki, masło, przyprawy (sól), 

Filet z piersi indyka - duszony 
składniki: filet drobiowy, przyprawy pieprz (w związku z używaniem w zakładzie gorczycy, 

selera, mleka -łącznie z laktozą, jaj, soi i glutenu, produkt może zawierać śladowe ich ilości), 
papryka mielona, sól, bazylia, oregano, czosnek granulowany, 

Mizeria 
składniki: ogórek świeży, jogurt(żywe kultury bakterii jogurtowych, mleko, mleko w 

proszku) 
Kompot 

Składniki: woda, mrożonka wieloowocowa kompotowa (śliwki bez pestek, wiśnie bez 

pestek, truskawki, porzeczki czarne) 
 

15.12.2021 Ziemniaki 
składniki: ziemniaki, masło, przyprawy (sól), 

Bitki wieprzowe, 
Składniki: szynka zrazowa- mięso wieprzowe, olej (Kujawski 100% rafinowany olej 

rzepakowy), przyprawy: papryka mielona, sól, pieprz (w związku z używaniem w 

zakładzie gorczycy, selera, mleka -łącznie z laktozą, jaj, soi i glutenu, produkt może 

zawierać śladowe ich ilości),bazylia, oregano, czosnek granulowany, 

Kapusta zasmażana 
składniki: kapusta kwaszona (sól, marchew, substancja konserwująca E202), kapusta 

świeża, maska pszenna typ 500, lej (Kujawski 100% rafinowany olej rzepakowy, 

przyprawy – pieprz, sól, 

Kompot 
Składniki: woda, mrożonka wieloowocowa kompotowa (śliwki bez pestek, wiśnie bez 

pestek, truskawki, porzeczki czarne) 



 16.12.2021                                                       Ryż 

                                          Składniki: ryż uduszony  

Udziec z kurczaka duszony 
składniki: mięso drobiowe, przyprawy (pieprz ziołowy, sól, papryka mielona) 

Surówka z kapusty pekińskiej, ogórka i pomidora 
składniki: kapusta pekińska, ogórek, pomidor, olej (Kujawski 100% rafinowany olej 

rzepakowy, przyprawy -sól, pieprz (w związku z używaniem w zakładzie gorczycy, selera, 

mleka -łącznie z laktozą, jaj, soi i glutenu, produkt może zawierać śladowe ich ilości), 
czosnek granulowany- przyprawy mogą zawierać śladowe ilości gorczycy, selera, jaj, 

 Kompot 
Składniki: woda, mrożonka wieloowocowa kompotowa (śliwki bez pestek, wiśnie bez 

pestek, truskawki, porzeczki czarne) 

17.12.2021 Ziemniaki 
składniki: ziemniaki, masło, przyprawy (sól), 

Ryba smażona 
Składniki ryba, bułka tarta ,mąka woda, olej słonecznikowy, skrobia ziemniaczana, sól, 

przyprawy,) 

Surówka z porów, marchwi i jabłka 

Składniki: pory, marchew , jabłko 

 


