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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 
22.11.2021 r. 

 

Zupa z czerwonej soczewicy z pomidorami   

 
Makaron z sosem śmietanowo-szpinakowym 

 

Woda mineralna 

300 ml 
 

240g 
 
 

200ml 

seler 

 

 
mleko, jajko, 

gluten 

Szpinak powinny jadać osoby zestresowane, jest on 

bowiem źródłem magnezu. Pierwiastek ten ma duży 

wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego, 

zdecydowanie obniża podatność na stres, wykazuje 

właściwości uspokajające. Zapobiega także bólom 

głowy i zawrotom głowy. 

2 WTOREK 

23.11.2021 

Zupa ogórkowa z ziemniakami  

 
Potrawka drobiowa, ryż, marchewka z groszkiem 

 

Herbata miętowa z cytryną 

300 ml 
 

80g+120g+80g 
 
 

200 ml 

Seler, gluten, 

jajko 
 

Gluten, jajko, 

mleko 

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 

24.11.2021 

 

Zupa jarzynowa z kaszą jaglaną 
 

Gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym, 

ziemniaki, ogórek kiszony 

 
Kompot owocowy 

300 ml 
 

90g+120g+80g 
 

200 ml 

Seler 
 

Gluten, jajko, 

mleko 

Kasza jaglana zawiera krzemionkę, która doskonale 

wpływa na włosy, paznokcie oraz skórę. Nie 

powinniśmy także zapominać o witaminie E i 

lecytynach, które zawarte są w kaszy jaglanej. 

Lecytyna pozytywnie wpływa na pamięć oraz 

koncentrację. Odpowiada także za regulowanie 

cholesterolu we krwi. Właśnie z tego powodu osoby, 

które pracują umysłowo powinny wpleść w swoją 

dietę jagły. 

4 CZWARTEK 

25.11.2021 

Zupa rosół z makaronem  

 

Medaliony z warzywami, ziemniaki puree, surówka 
koperkowa 

 

Sok owocowy 

300 ml 
 

120g+120g+80g 
 

200 ml 

Seler, mleko 

 

Gluten, mleko 

Rosół mocno rozgrzewa, działa jak lekarstwo podczas 

choroby, z dodatkiem natki pietruszki dostarczy 

dodatkowo witaminę C,  a marchewka witaminę A  

5 PIĄTEK 

26.11.2021 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Ryba z sosem warzywnym z pomidorami, ziemniaki 
 

Kompot owocowy 
 

300 ml 
 

90g+120g+80g 

Seler, mleko, 

gluten 

 

Gluten, jajko 

W pomidorach znajduje się likopen, substancja 

należąca do karotenoidów. Z tego względu również 

pomidory są  bardziej korzystne dla naszego zdrowia 

po obróbce termicznej. Nie żałuj więc sobie 

koncentratu pomidorowego czy ketchupu. Łyżeczka 

dziennie poprawi stan skóry i wzmocni system 

odpornościowy.  

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/magnez-wzmacnia-miesnie-i-koi-nerwy_35514.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/uklad-nerwowy-budowa-i-funkcje-aa-rRyg-33Nd-9wFm.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/stres-jak-go-pokonac-przyczyny-objawy-i-skutki-stresu-aa-ToT3-RY4a-QzpG.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/bol-glowy-przyczyny-i-rodzaje-aa-Wgbo-fjL3-TYnK.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/bol-glowy-przyczyny-i-rodzaje-aa-Wgbo-fjL3-TYnK.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/zawroty-glowy-przyczyny-rodzaje-leczenie-aa-8N7Y-p9Pa-tm6q.html

