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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 
4.10.2021 r. 

 

Zupa jarzynowa z ziemniakami i koperkiem 

 
Leczo warzywne z ryżem 

 

Woda mineralna 

300 ml 
 

220g 
 

200 ml 

Seler 

 

 
 

. Koperek jest bogaty w magnez i witaminy z grupy B, co 

sprawia, że ma działanie antystresowe Dzięki obecności 

ekstraktu acetonowego, ma właściwości przeciwbaktery jne. 

Wykazuje działan ie hamujące na wzrost bakterii.   

2 WTOREK 

5.10.2021 

Zupa krupnik 

 
Pałka z kurczaka w pieczona w ziołach, ziemniaki 

puree, surówka z kapusty pekińskiej, pora i 

ananasa 

  
Kompot owocowy 

300 ml 
 

80g+150g+80g  
 

200 ml 

Seler, gluten 

 

Mleko, gluten,  

Ziemniaki to niedocenione warzywo, które jest 

lekkostrawne i n iskokaloryczne (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 

6.10.2021 

 

Zupa dyniowa z pestkami dyni 
 

Spaghetti z mąki durum z sosem bolońskim i 

warzywami okopowymi 

 
Woda mineralna 

300 ml 
 

150g+120g 
 

200 ml 

Seler, mleko 
 

 

Gluten, jajko,  

Dynie dzielą się na dwie g łówne kategorie - jadalne i 

ozdobne. Nie wszystkie są pomarańczowe - istnieją 

odmiany białe, niebieskawe, a nawet czerwona europejska.  

4 CZWARTEK 

7.10.2021 

Zupa z czerwonej soczewicy z pomidorami  
 

Pulpety w sosie chrzanowym, kasza pęczak, 

surówka z modrej kapusty 

 
Herbata miętowa 

300ml 
 

120g+120+80g 
 

200ml 

Seler 
 

Gluten, jajko, 

mleko 

Soczewica- zawiera dużo białka, zatem jest dobrą 

alternatywą dla białka pochodzenia zwierzęcego. Jest także 

bogatym źródłem potasu i kwasu foliowego  

5 PIĄTEK 
8.10.2021 

Zupa pomidorowa z ryżem 

 
Ryba pieczona, ziemniaki puree z koperkiem, 

surówka z kiszonej kapusty z jabłkiem i 

marchewką 
 

 Woda mineralna 
 

300 ml 
 

90g+120g+80g 
 
 

200 ml 

Seler,  

 
Mleko, 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.  

 

 


