
, JADŁOSPIS 

 
Lp

. 
DZIEŃ TYGODNIA MENU GRAMATURA  ALERGENY UWAGI 

1 PONIEDZIAŁEK 

19.09.2022 r. 

 

Zupa z białej kapusty z ziemniakami i koperkiem 

 

Tuńczyk w pomidorach z ziołami, makaron z mąki 

durum 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

300g 

 

200 ml 

Seler 

 

 

Gluten, jajka 

Mąka z pszenicy durum (semolina) jest bardziej 

bogata w białko, tłuszcze oraz witaminy i składniki 
mineralne niż zwykła mąka pszenna. Zawiera więcej 

żelaza, fosforu, potasu, miedzi, manganu, cynku, a 
także witamin z grupy B oraz kwasu foliowego niż 

mąka z pszenicy zwykłej. Durum zawiera również 

luteinę, która wspomaga wzrok 

2 WTOREK 

20.09.2022 

Zupa rosół z makaronem i natką pietruszki 

 

Kotlety mielone, ziemniaki z koperkiem, sałata 

zielona z jogurtem 

 

Kompot owocowy 

300 ml 

 

   

80g+120g+60g  

 

200 ml 

Seler, glutrn, jajko  

 

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 

 3 ŚRODA 

21.09.2022 

 

Zupa krupnik z ziemniakami  

 

Potrawka drobiowa, ryż, marchewka z groszkiem 

 

Woda mineralna 

300 ml 

 

100g+120g+80g 

 

200 ml 

Seler, gluten 

 

 

Gluten, 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 

4 CZWARTEK 

22.09.2022 

Zupa z żółtej i zielonej fasolki 

 

Sos mięsno-warzywny (cukinia, pieczarki, papryka, 

pomidory), pyzy drożdżowe 

 

Herbata miętowa 

300ml 
 

150g+2 szt 

 

200ml 

Seler,  

 

 

Gluten, mleko, 

jajka 

Spożywanie cukinii przyczynia się do poprawy 

odporności organizmu, wzmacnia układ 
odpornościowy i przyspiesza walkę z infekcjami. 

Dzięki temu szybciej wracamy do zdrowia i mniej 

chorujemy. 

5 PIĄTEK 

23.09.2021 

Zupa pomidorowa z ryżem i natką pietruszki 

 

Gzik po poznańsku ze szczypiorkiem i rzodkiewką, 

ziemniaki puree 

 

 Woda mineralna 
 

300 ml 

 

100g+120 

 

200 ml 

Seler, mleko 

 

mleko 

Twaróg biały jest bardzo dobrym źródłem białka 

potrzebnym do utrzymania i budowania masy 

mięśniowej 

 


