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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

15.11.2021 r. 

 

Zupa kapuśniak na wędzonce z ziemniakami i 

majerankiem 

 

Pierogi z białym serkiem i polewą jogurtowo-

truskawkową 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

240g 

 
 

200ml 

seler 
 
 

mleko, jajko, 
gluten 

Spożywanie kapusty kiszonej i jej soku wzmacnia 
odporność. Bakterie mlekowe z 
rodzaju Lactobacillus, biorące udział w fermentacji 
warzyw, wpływają na układ immunologiczny 
organizmu. Ten naturalny antybiotyk reguluje pracę 
mikroflory bakterii jelitowych, tworząc swoistą barierę 
dla szkodliwych mikroorganizmów. Kwas mlekowy 

oczyszcza układ pokarmowy z bakterii gnilnych. 

2 WTOREK 

16.11.2021 

Zupa koperkowa z ryżem  

 

Kotlet mielony drobiowy, ziemniaki puree z 

koperkiem, surówka żydowska 

 

Herbata miętowa z cytryną 

300 ml 

 

90g+120g+80g 
 

 

200 ml 

Seler 
 

Gluten, jajko, 
mleko 

Ziemniaki obfitują w potas obniżający ciśnienie krwi 
oraz magnez, który jest budulcem zębów i kości, 
poprawia przemianę materii, łagodzi stany zmęczenia 
i stres. Mają też nieco wapnia, żelaza i fosforu. 
Dostarczają także niemal wszystkich witamin – 
najwięcej jest w nich witaminy C 

 3 ŚRODA 

17.11.2021 

 

Zupa barszcz ukraiński zabielany 

 

Spaghetti z mąki durum z sosem amatriciana 

 

Kompot owocowy 

300 ml 
 

120g+120g 

 
200 ml 

Seler, mleko 
 

Gluten, jajko 

Zakwas buraczany– wzmacnia odporność, reguluje 
pracę jelit Proces fermentacji, któremu poddawane są 
i tak zdrowe buraki zwiększa jeszcze zawartość 
witaminy C 

4 CZWARTEK 

18.11.2021 

Zupa krupnik 

 

Sos cygański z warzywami, pyzy drożdżowe 

 

Herbata miętowa 

300 ml 
 

140g+2szt 

 

200 ml 

Gluten, seler 
 

Gluten, jajko, 
mleko 

Krupnik–dzięki głównemu składnikowi, jakim jest 
kasza jęczmienna, zupa zyskuje dodatkowe walory 
zdrowotne. 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 

19.11.2021 

Zupa pomidorowa z ryżem 

 

Ryba pieczona (filet), ziemniaki, surówka z 

kiszonej kapusty z jabłkiem, marchewką i natką 

pietruszki 

Kompot owocowy 
 

300 ml 
 

90g+120g+80g 

Seler, mleko 
 

Gluten, jajko 

Natka pietruszki to bardzo dobre źródło m.in. 
witaminy C, żelaza (zapobiega niedokrwistości), 
kwasu foliowego. Dodawanie natki do posiłków chroni 
przed infekcjami i łagodzi ich objawy. Natka pietruszki 
wpływa również pozytywnie na wzrok oraz cerę 
poprzez zawartość beta-karotenu i witaminy E 

 

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

