
 JADŁOSPIS 

Lp. DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI

1 PONIEDZIAŁEK 
20.09.2021 r. 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami  

Pierogi leniwe z cynamonem i jogurtem 
naturalnym 

Woda mineralna

300 ml 

220g 

200 ml

Seler 

Mleko, gluten, 
jajko

Twaróg biały jest bardzo dobrym źródłem białka 
potrzebnym do utrzymania i budowania masy mięśniowej. 
Cynamon - polecany jest podczas intensywnego wysiłku 
fizycznego, ponieważ wspomaga regenerację mięśni. 

2 WTOREK 
21.09.2021

Barszcz czerwony z makaronem 

Kurczak w sosie brokułowo-śmietanowym, ryż, 
marchewka z groszkiem 

  
Kompot owocowy

300 ml 

120g+150g+80g  

200 ml

Gluten, jajko 

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 
22.09.2021 

Zupa krupnik z ziemniakami 

Spaghetti z sosem bolońskim i warzywami 
okopowymi 

Woda mineralna

300 ml 

150g+120g 

200 ml

Seler,  

Gluten, jajko

Krupnik–dzięki głównemu składnikowi, jakim jest kasza 
jęczmienna, zupa zyskuje dodatkowe walory zdrowotne. 
K a s z a j ę c z m i e n n a j e s t b o g a t a 
w błonnik, potas, fosfor, żelazo i miedź oraz witaminy z 
grupy B, np. witaminę B6 odpowiedzialną za prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego

4 CZWARTEK 
23.09.2021

Zupa rosół z makaronem 

Zrazik mielony z ogórkiem kiszonym, ziemniaki 
puree, buraczki 

Herbata miętowa

300ml 

80g+150g+80g 

200ml

Seler, gluten 

Gluten, mleko, 
jajko

Buraki–są dobrym źródłem żelaza, przeciwdziałają 
wystąpieniu anemii, zawarte w burakach barwniki należą 
do silnych przeciwutleniaczy. Buraki wspomagają 
funkcjonowanie układu krwionośnego, regulują ciśnienie 
krwi

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/uklad-nerwowy/uklad-nerwowy-budowa-i-funkcje-aa-rRyg-33Nd-9wFm.html


5 PIĄTEK 
24.09.2021

Zupa pomidorowa z ryżem 

Paluszki z fileta rybnego, ziemniaki puree z 
koperkiem, surówka meksykańska z czerwoną 

fasolą 

 Woda mineralna 

300 ml 

90g+150g+80g 

200 ml

Seler 

Gluten, jajko, 
mleko

Czerwona fasola – jest dobrym źródłem białka w diecie, 
poza tym zawiera witaminy z grupy B, w szczególności 
witaminę B1, która działa przeciwdepresyjnie i pozytywnie 
wpływa na pamięć. Ponadto czerwona fasola zawiera m.in. 
żelazo, kwas foliowy, cynk, selen, wapń, czy potas


