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Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI

1 PONIEDZIAŁEK 
6.09.2021 r. 

Zupa ogórkowa z ziemniakami  

Pierogi z białego serka z sosem jogurtowo-
truskawkowym 

Woda mineralna

300 ml 

220g 

200 ml

Seler, mleko 

Mleko, gluten, 
jajko

Truskawki (poza sezonem mrożone)bogate źródło 
witaminy C, zawierają witaminy z grupy B. W truskawkach 
znajdziemy bogactwo soli organicznych, wpływających na 
poprawę przemiany materii i pektyn, które oczyszczają jelita 
z resztek pokarmu i korzystnie wpływają na naturalną florę 
bakteryjną. Zawarty w truskawkach wapń i fosfor 
wzmacniają kości i zęby oraz poprawiają pracę mięśni. Ze 
względu na wysoką zawartość żelaza chronią przed anemią, 
wzmacniają organizm, wpływają korzystnie na cerę i włosy.

2 WTOREK 
7.09.2021

Zupa z czerwonej soczewicy z pomidorami 

Potrawka drobiowa z ryżem, marchewka z 
groszkiem 

Kompot owocowy

300 ml 

150g+80g  

200 ml

Seler,  

Mleko, gluten, 

Groszek zielony jest dobrym źródłem witamin z 
grupy B (m.in. kwasu foliowego) oraz witamin A, C, E 
i K. Zawiera także w swoim składzie żelazo, magnez, 
potas oraz cynk. Poza tym, że jest zdrowy jest 
również sycący

 3 ŚRODA 
8.09.2021 

Zupa neapolitańska z makaronem 

Pałka z kurczaka pieczona z ziołami, ziemniaki 
puree z masłem, sałatka z pomidora, ogórka 

zielonego i cebuli z jogurtem 

Woda mineralna

300 ml 

100g+120g+80g 

200 ml

Seler, Jajko, 
gluten, mleko 

Gluten, seler, 
mleko

Ziemniaki to niedocenione warzywo, które jest 
lekkostrawne i niskokaloryczne (ok 70 kcal na 100 g). 
Ziemniaki zawierają potas obniżający ciśnienie krwi 
oraz magnez, który jest budulcem kości i zębów oraz 
łagodzi stres i zmęczenie. Ziemniaki zawierają również 
spore dawki witaminy C. 

4 CZWARTEK 
9.09.2021

Zupa z kolorowych warzyw z ziemniakami  

Gulasz z dynią, marchewką, papryką i 
pieczarkami, kasza pęczak 

Herbata miętowa

300ml 

150g+120g 

200ml

Seler 

Gluten

Kasza pęczakjest bogatym źródłem węglowodanów 
złożonych, rozpuszczalnego błonnika, witamin z grupy 
B, witamin E, a także magnezu, fosforu, cynku, 
selenu, manganu i miedzi

https://portal.abczdrowie.pl/zrodla-weglowodanow
https://portal.abczdrowie.pl/blonnik-w-diecie
https://portal.abczdrowie.pl/witaminy-z-grupy-b
https://portal.abczdrowie.pl/zrodla-witaminy-e-i-jej-rola-w-organizmie
https://portal.abczdrowie.pl/niedobor-fosforu
https://portal.abczdrowie.pl/cynk-na-przeziebienie


5 PIĄTEK 
10.09.2021

Zupa pomidorowa z ryżem 

Tuńczyk z pomidorami i makaronem z mąki durum 
i pełnoziarnistym 

 Woda mineralna 

300 ml 

120+120g 

200 ml

Seler 

Gluten, jajko

Makaron pełnoziarnisty zawiera liczne minerały, 
takie jak fosfor, żelazo, potas i cynk. Dzięki obecności 
tych składników mineralnych lepsze jest działanie 
narządów wewnętrznych oraz mózgu. 


