
Pr"ztdszkole Miejskie nr 2 słoneczko
w polkowicach

ul. 11-go Lutego 18

59-101 Polkowice
m.n.ptzszplacówki przedszkolne Rozporządzenia Parlamontu Europejskiego i Rady (UE)

nr wykaz danych szczegółowych sństancji lub produktów powodujących alergie lub

reakcje nietolerancji użyteprzy wytwarzaniu lub przygotowywaniu Ąwności inadal obecne w produkcie gotow}m nawet jezeli ich

forma ulegnie zmianie. Do kazdego alergenu pokarmowego została przypisana cyfra porządkowa, ktÓra rÓwniez Została

umieszczona na jadłospisie,

l . Zboża zawięrające gluten:
la) Pszenica, lb)Żyto,lc) Jęczmień, 1d) Owies, le) Orkisz, lf) Kamut

2, Skorupiaki i produkty pochodne
3. Jaja i produk§ pochodne
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne, atachidowe
6. So.ia i produkĘ pochodne
7. Mleko i produkty pochodne
8. Orzechy:

8a) migdały, 8b) laskowe, 8c) włoskie, 8d) nerkowca, 8e) pekan, 8f) brazylijskie, 8g) pistacjelpistacjowe, 8h) makadamia

9, Seler i produkty pochodne
ł0. Gorczyca iprodukty pochodne
1 1. Nasiona sezamu i produkty pochodne
12. Dwutlenek siarki
l3. Łubin
14. Mięczaki

W ciągu dnia dzieci mają nieograniczony dostęp <lo żród|anej wody niegazowanej oraz herbatki.

Obróbka termiczna odbywa się w piecu konwekcyjno-parowym.

średnie porcie i gramatury posiłków:

Śniadanie:
o Zupamleczna-200 ml, napój mleczny- l80 ml
o Pięczywo * 50g
o Masło - 4g
o Wędliny * 20g
l Ser żólty - Zag
ł Warzywa ( pomidor, ogórek zie|ony, papryka) - 20g

. Z:upauawywarze mięsno-warzynnym -250 ml
r Ziemniaki, ryż, makałon, kasza - l50g
r Wołowina, drób, mięso wieprzowe - 60-100 g
r Ryba- 80 g
r Na]ęśniki, pierogi, pyzy, placki - 200 g
r Kompot, napój - 200 g (cukier 59)
r Surówki- 100g

o Jogurt, desery mleczne - l50g
o Owoce - 100 g
r Ciasta - 120g

Jadlospis może ulec zmianie.
Owoce i warzywa podawane są zamiennie.
owoce: jabłko, gruszka, winogron, banan, kiwi, śliwki, truskawki, arbuz. pomarańcze, mandarynki,

warzywa: brutńil<a, kalafior,brokuł, papryka, ogórek, pomidor, rzodkiewka, fasola, kapusta, sałata. cebula, nrarchewka, cukinia,

burak.
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