
 JADŁOSPIS

Poniedziałek  6 grudzień 2021 r.

ZUPA
Jarzynowa z ziemniakami

(wywar mięsny, ziemniaki, marchew, brukselka, kalafior, fasolka szparagowa, pietruszka, seler,
śmietana sól, pieprz, pietruszka zielona)

      A1, A9, A9

II DANIE Makaron z sosem spaghetti mięsno - pomidorowym i żółtym serem.
(łopatka wp.bk, cebula, olej kujawski, oregano, pomidory krojone, papryka, makaron, sól,

przyprawy, ser żółty)

A1,A3,A7, A9

100% sok owocowy

Wtorek 7 grudzień 2021 r.

ZUPA
Grysikowa

(wywar drobiowy, filet z kurczaka,, kasza manna, marchew, por, pietruszka, seler, sól, pieprz)
A1,A7, A9

I DANIE
Pieczeń z indyka w sosie śmietanowym z ziemniakami.

(filet z indyka, olej kujawski, cebula, mleko, margaryna, mąka,  ziemniaki, sól,
przyprawy)

Surówka z białej kapusty.
(kapusta biała, jabłko, por,marchew, cukier, sól, pieprz, olej kujawski)

A1,A7, A9

Woda n/gazowana

Środa  8 grudzień 2021 r.

ZUPA
Barszcz czerwony zabielany z ziemniakami

(wywar mięsny, buraki, ziemniaki, marchew, pietruszka, koncentrat z buraków, seler,
śmietana,  sól, przyprawy)

A1,A7,A9

II DANIE Łazanki z białą kapustą i kiełbasą.
(kiełbasa z kija, cebula, olej kujawski, majeranek, kapusta, makaron łazanka, sól,

przyprawy)

A1,A3,A7, A9

100% sok owocowy

Czwartek 9 grudzień 2021 r.

ZUPA
Kalafiorowa z tartym ciastem

(wywar mięsny, makaron jajeczny,marchew, pietruszka, seler,kalafior,  śmietana, sól,
pieprz, pietruszka zielona)

A1,A3,A7,A9

II DANIE Kotlet  mielony  z ziemniakami
(łopatka wp.bk.,cebula, jajka, margaryna, mleko, ziemniaki, sól)

Kapusta zasmażna.
(kapusta kiszona, majeranek, cebula, boczek wędzony, mąka,  sól, pieprz, olej kujawski)

A1,  A3A7,A9

Woda n/gazowana

Piątek 10 grudzień 2021 r.

ZUPA
Pieczarkowa z kaszą

(wywar mięsny, kasza jęczmienna,marchew, pietruszka, seler, pieczarki,  śmietana, sól,
pieprz, pietruszka zielona)

A1,A3,A7,A9

II DANIE Paluszki rybne z fileta z mintaja z ziemniakami
(paluszki z mintaja.,cebula, margaryna, mleko, ziemniaki, sól)

Surówka z marchewki i jabłek.
(marchew, jabłka, cukier, sól, pieprz, olej kujawski)

A1, A3, A4,A7,A9

Woda n/gazowana

*Dyrektor SP 3 w Libiążu zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie, wynikających z przyczyn niezależnych.



WYKAZ ALERGENÓW ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR II ROZPORZADZENIA 1169/2011
Lp
.

Alergeny Oznakowanie

1. Zboża zwierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich 
odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem 
a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę ( 1 ); 
b) maltodekstryn na bazie pszenicy ( 1 ) oraz produkty pochodne, o ile obróbka, jakiej
je poddano, najprawdopodobniej nie wpływa na zwiększenie alergenności, ocenionej 
przez 
właściwy organ w odniesieniu do produktu, z którego powstały)
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia; 
d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego

A1

2. Skorupiaki i produkty pochodne A2
3. Jaja i produkty pochodne A3
4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem: a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik 

preparatów zawierających 
witaminy lub karotenoidy; 
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina; 

A4

5. Orzeszki ziemne(arachidowe) i produkty pochodne A5
6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem: 

a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego ( 1 ); 
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, 
naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu 
pochodzenia sojowego; 
c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia 
sojowego; 
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia 
sojowego; 

A6

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem: 
a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego, 
b) laktitolu; 

A7

8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus Communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana),
orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), 
orzeszki 
Pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia 
excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy 
Queensland
(Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów 
wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego; 

A8

9. Seler i produkty pochodne; A9
10. Gorczyca i produkty pochodne; A10
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne; A11
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w 

przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej 
bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z 
instrukcjami wytwórców; 

A12

13. Łubin i produkty pochodne; A13
14. Mięczaki i produkty pochodne. A14

*Do przygotowywania posiłków używane są produkty spożywcze które zgodnie z informacjami producentów

mogą zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy jak i skorupiaków.


