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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

27.09.2021 r. 

 

Żurek z białą kiełbasą i ziemniakami 

 

Makaron z mąki durum i pełnoziarnistej z sosem 

pomidorowym ze świeżymi ziołami, żółtym serem i 

rukolą 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

220g 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

 

 gluten, jajko, 

mleko 

Likopen to substancja o silnych właściwościach 

antyoksydacyjnych i antynowotworowych. Zwalcza wolne 

rodniki, których nadmierne nagromadzenie się w 

organizmie prowadzi do powstania „stresu oksydacyjnego”. 

Za podstawowe źródło likopenu uznaje się pomidory oraz 

ich przetwory, między innymi sosy pomidorowe.  

2 WTOREK 

28.09.2021 

Zupa szczawiowa z jajkiem 

 

Kotlety mielone drobiowe, ziemniaki z koperkiem, 

kapusta biała zasmażana 

  

Kompot owocowy 

300 ml 

 

80g+150g+80g  

 

200 ml 

seler, jajko 

 

Mleko, gluten, 

jajko  

Ziemniakito 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 

 3 ŚRODA 

29.09.2021 

 

Zupa rosół z kaszką manną 

 

Pyzy drożdżowe z sosem mięsno-warzywnym, 

surówka z cukinii z jabłkiem i marchewką 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

2szt+120g+80g 

 

200 ml 

Seler,  

 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Cukinia zawiera potas, żelazo i magnez oraz witaminę C, 

witaminę K, witaminę PP i witaminę B1, beta karoten. 

Zaletą cukinii jest to, że nie odkładają się w niej metale 

ciężkie. Ponadto warzywo odkwasza organizm i 

pozytywnie wpływa na proces trawienia, dlatego polecana 

jest przy problemach z nadkwaśnością 

4 CZWARTEK 

30.09.2021 

Zupa barszcz ukraiński 

 

Gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, ogórek 

kiszony 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

120g+150g+80g 

 

200ml 

Seler 

 

Gluten 

Zakwas buraczany– wzmacnia odporność, reguluje pracę 

jelit Proces fermentacji, któremu poddawane są i tak 

zdrowe buraki zwiększa jeszcze zawartość witaminy C 

5 PIĄTEK 

1.10.2021 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Ziemniaki z gzikiem po poznańsku z rzodkiewką i 

szczypiorkiem 

 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

120+120g 

 

 

200 ml 

Sele, gluten 

 

mleko 

Twaróg biały jest bardzo dobrym źródłem białka 

potrzebnym do utrzymania i budowania masy mięśniowej 

Szczypiorek to bogactwo witaminyK, która 

wzmacnia kości, witaminy C, która poprawia 

odporność, witaminy A oraz folianów, które pozytywnie 

wpływają na układ nerwowy. Dodatkowo jest 

źródłem miedzi, żelaza i magnezu. 

 


