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DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

12.09.2022 r. 

 

Zupa żurek z białą kiełbasą i ziemniakami  

 

Knedle z truskawkami i jogurtem naturalnym 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

300g 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

 

Gluten, jajka, 

mleko(jogurt)  

Truskawki (poza sezonem mrożone)bogate źródło 
witaminy C, zawierają witaminy z grupy B. W truskawkach 
znajdziemy bogactwo soli organicznych, wpływających na 
poprawę przemiany materii i pektyn, które oczyszczają jelita 
z resztek pokarmu i korzystnie wpływają na naturalną florę 
bakteryjną. Zawarty w truskawkach wapń i fosfor 
wzmacniają kości i zęby oraz poprawiają pracę mięśni. Ze 

względu na wysoką zawartość żelaza chronią przed anemią, 
wzmacniają organizm, wpływają korzystnie na cerę i włosy. 

2 WTOREK 

13.09.2022 

Zupa barszcz czerwony z makaronem 

 

Nuggetsy z fileta z kurczaka, ziemniaki, surówka 

z białej kapusty, marchewki i kukurydzy 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

 

   

3szt+120g+80g  

 

200 ml 

Seler, glutrn, jajko  

 

Mleko, gluten, 

jajko 

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

 3 ŚRODA 

14.09.2022 

 

Zupa kalafiorowo-brokułowa z ziemniakami 

 

Spaghetti z sosem bolońskim i warzywami 

okopowymi 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

240g 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Gluten, jajko 

Brokuł – jedno z najzdrowszych warzyw, zawiera 
spore ilości błonnika, który reguluje poziom cukru we 

krwi i oczyszcza jelita z zalegających resztek 
pokarmowych. Brokuły wykazują właściwości 

antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu – 

silnego przeciwutleniacza, który blokuje powstawanie 
mutacji genów 

4 CZWARTEK 

15.09.2022 

Zupa pomidorowa z makaronem 

 

Gulasz wieprzowy z dynią, kasza jęczmienna, 

sałatka z buraczków i cebulki 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

100g+150g+80g 

 

200ml 

Seler, gluten, 

mleko 

 

 Gluten 

Dynia jest lekkostrawna i bardzo rzadko wywołuje 

uczulenia,jest niskokaloryczna (28-40 kcal w 100 g) 
oraz zawiera błonnik, który daje uczucie sytości na 

długo,zawiera beta karoten, który przeciwdziała 
chorobom nowotworowym i układu 

krążenia,odkwasza organizm, 

5 PIĄTEK 

16.09.2021 

Zupa ziemniaczana z majerankiem 

 

Paluszki z fileta z dorsza, ziemniaki puree, 

surówka z  kapusty pekińskiej z porem i ananasem 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

90g+120+80g 

 

200 ml 

Seler 

 

Gluten, jajko, 

mleko 

Por zawiera dużą ilość cennych składników 

odżywczych, które pozytywnie wpływają na stan 
zdrowia i samopoczucie. Potrawy z tym warzywem 

dostarczają wiele potrzebnych mikroelementów, 
których czasami brakuje w naszym organizmie. 

 


