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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 
13.09.2021 r. 

 

Zupa kapuśniak z majerankiem z ziemniakami  

 
Ryż na mleku z prażonymi jabłkami, cynamonem i 

rodzynkami 

 

Woda mineralna 

300 ml 
 

220g 
 

200 ml 

Seler 

 

 
Mleko 

Cynamondziała przeciwbaktery jnie i przeciwzapalnie. 

Zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa. Stosuje się 

go również p rzy doleg liwościach ze strony układu 

pokarmowego. Wskazu je się pozytywny wpływ cynamonu 

na stan zdrowia osób chorujących na cukrzycę czy 

zapalenie stawów. Polecany jest podczas intensywnego 

wysiłku fizycznego, ponieważ wspomaga regenerację 

mięśni. 

2 WTOREK 

14.09.2021 

Zupa owocowa z wiśni z makaronem 

 

Kurczak w sosie pomidorowym, ziemniaki, surówka 
żydowska 

  

Kompot owocowy 

300 ml 
 

120g+150g+80g
  

 
200 ml 

gluten 

 

Mleko, gluten,  

Zalety wiśni:  

*bogate źródło przeciwutlen iaczy (neutralizu ją wolne 

rodniki) 

*wspomagają pracę układu sercowo-naczyniowego 

*zawierają duże ilości błonnika, potasu i witaminy C 

 

 3 ŚRODA 

15.09.2021 
 

Zupa z żółtej fasolki z ziemniakami  

 

Makaron z mąki durum i mąki pełnoziarnistej z 
sosem śmietanowym z boczkiem i pieczarkami  

 

Woda mineralna 

300 ml 
 

150g+120g 
 

200 ml 

Seler,  

 

 

Gluten, mleko 

Do jednych z właściwości zdrowotnych fasolki 

szparagowej zalicza się jej zdolność do regulowania pracy 

przewodu pokarmowego. Fasolka szparagowa dostarcza 

witaminy antyoksydacyjne, odpowiedzialnych za 

zmniejszen ie ryzyka rozwoju wielu chorób przewlekłych 

niezakaźnych, jak również i składników mineralnych takich 

jak: potas, magnez, fosfor oraz żelazo  

4 CZWARTEK 

16.09.2021 

Zupa koperkowa z ryżem 

 

Pulpety w sosie koperkowym z kaszą jęczmienną, 
surówka z modrej kapusty 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

120g+150g+80g 
 

200ml 

Seler 

 

Gluten, mleko 

Kasza jęczmienna jest bogata 

w błonnik, potas, fosfor, żelazo i miedź oraz witaminy z 

grupy B, np. witaminę B6 odpowiedzialną za prawidłowe 

funkcjonowanie układu nerwowego.  

 

5 PIĄTEK 

17.09.2021 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Pieczony filet z ryby, ziemniaki, sałata z sosem 
ziołowym 

 

 Woda mineralna 
 

300 ml 
 

80g+150g+60g 
 
 

200 ml 

Seler, gluten 

 

Gluten, jajko 

Sałata swój ko lor zawdzięcza chlorofilowi, który ma 

działanie bakteriobójcze, przyspiesza gojenie ran, chroni 

przed zarazkami, pomaga pokonać infekcje. Amerykanie 

jędzą ją d la zdrowia, Francuzi dla s maku , a Włosi d la urody 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/blonnik-wlasciwosci-produkty-bogate-w-blonnik-aa-ziJm-4k1N-m4F6.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/potas-objawy-niedoboru-najlepsze-zrodla-w-zywnosci-aa-9tde-iqhF-gH9Q.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/fosfor-wlasciwosci-jakie-funkcje-w-organizmie-pelni-fosfor-aa-Q9sF-wT1Z-yepN.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/zelazo-a-zdrowie-jaka-role-w-organizmie-pelni-zelazo-aa-1bPE-sTVe-LSPp.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/miedz-wlasciwosci-i-rola-w-organizmie-zrodla-miedzi-aa-6V1Q-jmwg-fAmh.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-b-wlasciwosci-i-funkcje-witamin-z-grupy-b-aa-vYSr-yTff-fT9H.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-b-wlasciwosci-i-funkcje-witamin-z-grupy-b-aa-vYSr-yTff-fT9H.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/uklad-nerwowy-budowa-i-funkcje-aa-rRyg-33Nd-9wFm.html

